
  

  إرشاد األنام
  إىل 

  فوائد االحتجام
  

  أليب عبد الرمحن

  حسن بن حممد



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

احلمد هللا رب العاملـني ،والصـالة والسـالم على نبينا حممد وعلـى آلـه   
  .وصـحبه أمجعـني 

      دعا بهافهذه جمموعةُ أوراقٍ يف : أموأحكام سألين إياها  احلجامة ، : بعض
شتغلني بصناعة احلجامة ؛فاعتذرت عن حترير املقال فيها فترةً من الزمن،وذلك امل

  مداواتـه نا بالسؤال لعلةباهللا إمتامها ،وملَّا أحلَّ صاح رالشتغايل ببحوث أُخر يس
الناس باحلجامة ،وحاجته إىل معرفة فضائلها وأحكامها من صحيح سنة الـنيب  

وكيفيتها يف قدمي صناعة الطب وحديثه ،رأيـت  ،وما يتبع ذلك من فوائدها �
  .أنَّ يف إجابته تعديةَ خريٍ إىل عموم املسلمني

هذا وقد أضفت إىل هذه الرسالة مجلةً من الفــوائد املتعلقـة بـاألمراض       
  . املذكورة فيها وذلك للوصول إىل النتيجة املرادة،مع الربط بينها وبني احلجامة

  .علها خالصةً لوجهه الكرمي ، نافعةً للمسلمني يف كلِّ مكانواهللا أسأل أن جي   
  .فإنه سبحانه املوفق ال رب سواه  

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  :وكتب                                                               

  أبو عبد الرمحن حسن بن حممد                                                 
  1422/ شبعان / 8                                                       

        alhassan-m@maktoob.com   
  
1  

  



  
  

حجم : يقال . املص : من احلجمِ الذي هو: احلجامةُ يف أصل الوضع العريب     
هه إذا مصثدي أُم املصاص : م واحلجا. الصيب.  

  )) .احلجام المتصاصه فم احملجمة : يقال للحاجِم : (( قال األزهري    
  .فعل احلاجم وحرفته : واحلجامة 

وقـد  .واجلمع حماجم . اآللة اليت يجمع فيها دم احلجامة: واحملجم واحملجمة    
  . )1(يسمى مشرط احلجام حمجماً 

  :حدها عند أهلِ الصناعة    
 ))ام مقداراً من الدم من جسم اإلنســان وذلـك   هي صا يأخذ احلج ٌةاعن

  .احلجامة بالشرط، أو الرطبة، أو الدامية : بشرط املوضعِ املُراد ، وتسمى 
احلجامة بال شرط ، أو احلجامـة  : أو استعمال احملجم بدون مشرط ، وتسمى 

  .  )2()) اجلافة 
  :الفائدة منها    
  )) .حفظُ الصحة حاصلةً ، أو استردادها زائلةً : حلجامة الفائدةُ من ا(( 

  ــــــــــــــ
  )) .حجم : ((لسان العرب ، وتاج العروس ، مادة :انظر) 1(
ودائـرة املعـارف   .للدكتور النسيمي ) 3/91(الطب النبوي والعلْم احلديث : انظر) 2(
  .) 3/358(ودائرة معارف القرن العشرين . للبستاين )6/692(
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  : تاريخ احلجامة 

  احلجامةُ تعرِيف وبيان



استعمال احلجامة تطبباً ا من املمارسات القدمية يف أماكن كثرية من العـامل ،      
فقد عرفها الصينيون والبابليون والفراعنـة ،وكـذلك اهلنود،والعرب،وكـان    

يقطعون أطراف القرون اوفة لبعض احليوانـات ،  : املعاجلون باحلجامة سابقاً
واضع املُرادة من اجلسد ، وكذلك أشجار البامبو للغرض وتستعمل يف حجم امل

نفسه ،ومبرور السنني استبدلت القرون وغريها بكاسات من الزجاج ،وذلـك  
بتفريغها من اهلواء عن طريق حرق قطعة من الورق أو القطن أو الصوف داخل 

  .الكأس 
الشركات  بعد اقتناع كثري من علماء الطب بفوائد احلجامة ، بدأت: وحديثاً   

العاملية املتخصصة يف صناعة األجهزة التكنولوجية بتطوير آالت احلجامـة إىل  
  .أشكال متعددة من األجهزة اإللكترونية على أيدي خرباء متخصصني يف ذلك

وأصبحت هذه األجهزة تقوم بعملية شفط اهلـواء أوتوماتيكيـاً بـدالً مـن     
  .  )1(االستعماالت القدمية 

  
  
  

  حقيبة للحجامة صنـاعة أملانية             اجلافة صناعة صينيةجهاز للحجامة 
  ــــــــــــ

والطب الشـعيب  . خمتار سامل ) 211ص (اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانية : انظر) 1(
  .مسري حيي : للدكتور ) 304-303ص(التقليدي 
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  :أنواع احلجامة 



  :احلجامة نوعان رئيسان    
  : اجلافة ، أو احلجامة بال شرط  احلجامة: النوع األول 

وكيفيتها تكون باستخدام كؤوس احلجامة بعد خلخلـة اهلـواء منـها،وذلك    
بواسطة احتراق قطعة صغرية من الورق،أو إدخال قطعة قطنية ملتهبة ، وتتـرك  

دقائق  حمدثةً بذلك احتقاناً دموياً موضـعياً   10- 3: احملاجم على اجللد مدة 
  .الدم فيه نظراً لزيادة توارد 

  .األجهزة املتخصصة يف ذلك  -كما قدمنا-تستعملُ: وحديثاً   
  :النوع الثاين 

  :احلجامة بالشرط ، أو الرطبة ، أو الدامية 
أما احلجامة الرطبة،فمختلفة عن احلجامة اجلافة بإحداث جـروح سـطحية      

ة ، سم ، مث توضع الكأس بنفس الطريقة السابق3باملشرط طول كل منها حوايل 
  .  )1(فتمص بعض الدم من املكان الذي توضع عليه 

  
  
  

  ــــــــــــــــ
واإلبداعات الطبية .للدكتور النسيمي ) 3/93(الطب النبوي والعلم احلديث : انظر) 1(
  ) .41ص(الدكتور القلعجي  -حاشية احملقق-والطب من الكتاب والسنة ) .201ص(
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  :  ����احلجامةُ يف صحيح سنـة النيب 



األحاديث الواردة يف احلجامة وفضلها،وسأقتصـر  عدةٌ من  �ثبت عن النيب  
هنا على ذكر أرأسها وأمهها ، مث أذكر -عدبعضاً من األحاديث الضـعيفة   -ب

  -:واملوضوعة يف احلجامة وما جاء يف فضلها 
  : أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال    

إنْ كان يف شيٍء من أدويتكم خري،ففي شرطة حمجـمٍ،أو  (( : يقول  � النيب  مسعت
  )) . شربة عسلٍ، أو لذعة بنارٍ توافق الداَء،وما أحب أنْ أكتوي

وثبت يف املسند، وسننِ أيب داود،وابن ماجة،ومستدرك احلاكم عن أيب هريـرة  
شيٍء مما تـداويتم بـه خـري    إنْ كان يف ((: قال  � رضي اهللا عنه أنَّ رسولَ اهللا

  . )) فاحلجامة
وأخرج البخاري يف الصحيح، وابن ماجة يف السنن، وأمحد يف املسند عن ابن    

شـربة عسـلٍ ،   : الشفاُء يف ثالثـة  (( : قال �عباس رضي اهللا عنهما عن النيب 
ى أميت عن الكينارٍ، وأ ةحمجمٍ ، وكي طةروش (( .  

أنه سئلَ عن : من طريق محيد الطويل عن أنس رضي اهللا عنه  ويف الصحيحني   
،حجمه أبو طيبة، وأعطاه صـاعني   �احتجم رسول اهللا : أُجرة احلجام،فقال 

إنَّ أَمثَلَ ما تداويتم به احلجامة ، (( : من طعام ، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال 
  . ))والقسط البحري 
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والترمذي ،وابـن ماجـة يف السـنن،واحلاكم يف    وأخرج أمحد يف املسند،   
مـا  (( :  �قال رسـول اهللا  : املستدرك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما،قال 

  . ))عليك يا حممد باحلجامة : مررت مبأل من املالئكة ليلةَ أسري يب إالّ كلهم يقول يل 
 يف صحيح اإلسناد،وقال اإلمام األلباين: حسنه الترمذي،وقال احلاكم :احلديث

  .صحيح لغريه  ) : 3/352(صحيح الترغيب 
  

 �حدث رسـول اهللا  : وأخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه،قال   
  .))أنْ مر أمتك باحلجامة : مل مير مبأل من املالئكة إال أمروه ((: عن ليلة أُسري به أنه

مبجموع طرقـه  واحلديث . وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس رضي اهللا عنه
،وصـحيح  )2264:رقم( السلسلة الصحيحة :يرقى إىل درجة الصحة،وانظر 

  ) .3/352(الترغيب 
  
  
  

��������  
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  :األحاديث الضعيفة،واملوضوعة يف احلجامة،وما جاء يف فضلها 
،وقد عقد إمجاع أهـل   �هو املكذوب على رسول اهللا :احلديث املوضـوع    

به،ووجوب التحذير من روايته إالَّ على سبيل التحـذير  العلم على عدم العمل 
  . منه
هو مامل تتوفر فيه شروط القبول،لعللٍ معروفة عنـد أهـل   :واحلديث الضعيف   

احلديث ،وله أنواع كثرية ،بسطها يف تضاعيف كتب مصطلح احلديث،وقـد  
ألن يف :ه،وذلكال يعمل ب:اختلف يف العمل به،واملترجح عند أهل التحقيق ،أنه

  .صحيح األحاديث ما يغين عن ضعيفها 
هي من باب صناعة الطب اليت جيب أن يتحرى املسـلم  :مث أحاديث احلجامة   

،وليست من باب فضائل األعمـال الـيت    �يف اختيار أصحها ثبوتاً عن النيب 
  .يرخص البعض يف العمل ا بالشروط املعتربة عندهم 

من األحاديث الضعيفة،واملوضوعة،مما جـاء يف احلجامـة    بعضاً:وسأذكر هنا
  .وفضلها، على سبيل التحذير منها،والعمل ا 

  :تنبيه على االبتداء     
      بعض  ألفاظ األحاديث اليت سيأيت ذكرهـا قـد يكـون موجـداً يف أدلـة

عدم االستعجال على :صحيحة،فمن أجل ذلك على الناظر يف هذه األحاديث 
يقرؤه بأنه ضعيف، أو موضوع ،وذلك لوجوده يف كتـب   حديث يسمعه،أو

  املوضوعات،والضعاف،أو حكم عليه بالضعف،أو الوضع ، أحد أئمة احلديث، 
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قد يكون لوجود لفظة زائـدة يف  :فاحلكم على احلديث بالضعف،أو الوضع    
احلديث،أو الشطر األول منه،أو اآلخر ،لوروده بسند ضعيف،أو موضوع،أو ال 

  .له أصلَ
فكم من حديث يحكم عليه بالضعف،فيتعجل البعض وحيكم على احلـديث     

مجلةً أنه ضعيف، ألنه موجود يف كتاب أحد علماء احلديث،وقد حكم عليـه  
العاملُ بالضعف،واحلديث قد يكون خمرجاً يف الصـحيحني،أو غريمهـا بسـند    

،أو لفظةٌ مـن  شطر: صحيح،أو حسنٍ،والذي حكم عليه هذا املصنف إمنا هو
  .احلديث زائدة فيه

أنه ال يستعجل يف احلكم مجلةً على حديث بنتيجة حكميـة  :فعرِف مبا تقدم   
ائية إالّ بعد التأمل والنظر يف جمموع ألفاظه، هل هي موجودة يف األحاديـث  

  !.املقبولة،أو غري موجودة ؟
  . ))احلجامة تنفع من كلِّ داء، أال فاحتجموا ((  -1   
  )100-2/99: (تسديد القوس، البن حجر: انظر. موضوع: احلديث    

ــدير،للمناوي   ــيض القـ ــامع  ) 3/405:( وفـ ــعيف اجلـ وضـ
  ) .2754رقم:(الصغري،لأللباين

مـن  :احلجامة يف الرأس شـفاء مـن سـبع ،إذا مـا نـوى صـاحبها       ((  -2   
  . ))عينيه اجلنون،والصداع،واجلذام،والربص،والنعاس،ووجع الضرس،وظلمة جيدها يف

وفـتح  )2/1469(العلل املتناهية،البن اجلـوزي  : انظر.موضوع :احلديث   
وذخــرية ) 3/404:(وفــيض القــدير). 10/152:(البــاري،البن حجــر

  ) .2755رقم:(وضعيف اجلامع)3/2966:(احلفاظ،للقيسراين
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  .))من اجلنون،واجلذام،والربص،والنعاس،والضرس:احلجامة يف الرأس دواء (( -3   



وفـيض  )5/93:(جممـع الزوائد،للـهيثمي  : انظـر .ضعيف جداً: احلديث   
ــدير ــوعات،للفتين) 4/405:(الق ــذكرة املوض ــعيف ) 208ص :(وت وض

  ).2756رقم:(اجلامع
قد يكون نافعاً من حيثُ الصناعة الطبية،وعليه :نفع احلجامة لألمراض املذكورة   

م نفع احلجامـة  عد:ال يلزم من احلكم على هذه األحاديث بالضعف،أو الوضع
  . !من حيث التطبب ا،فتنبه 

  . ))نعم العبد احلجام،يذهب بالدم ،ويخف الصلب،وجيلو عن البصر ((  -4   
وفيض القدير )4/410:(املستدرك مع تلخيصه،للذهيب:انظر.ضعيف:احلديث  
: والسلسـلة الضـعيفة   )5/5756:(وذخرية احلفاظ،للقيسـراين ))6/287(
  ) .2036رقم(

  . ))إذا اشتد احلر فاستعينوا باحلجامة،ال يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله ((  -5   
  . ))استعينوا على شدة احلر باحلجامة،فإن الدم رمبا يتبيغ بالرجل فيقتله ((  -6   

والسلسـلة  )2/380:(ضـعيف الترغيـب  : انظـر .موضوعان:احلديثان     
  ). 2363و2331رقم (الضعيفة

ذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم،فإن الـدم إذا تبيـغ   إ(( : حديث:ويغين عنهما   
  .))بصاحبه قتله

  .إن شاء اهللا  -بعد–وسيأيت ذكره وشرحه    
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  . ))احلجامة والقيء واالحتالم : ثالث ال يفطرن الصائم (( -7   



والعلـل  )41ص:(،البـن قدامـة   …رسالة لطيفة : انظر.ضعيف:احلديث  
ـ )2/888:(املتناهية،البن اجلوزي واألحاديـث  ) 3/312: ( يض القـدير وف

) 205ص: (وحسن األثر،للحوت)1/71: (املوضوعة،البن سعيد املوصــلي
  ).2566رقم: ( وضعيــف اجلامع 

  . ))احلجامة تكره يف أول اهلالل،وال يرجى نفعها حىت ينقص اهلالل ((  -8   
: واإلتقـان،للغزي ) 3/405: (فـيض القـدير  : انظـر .ضـعيف :احلديث  
: وتذكرة املوضوعات،للفتين)387ص: (واملقاصد احلسنة،للسخاوي)1/630(
ــاء،للعجلوين)207ص( : وضــعيف اجلــامع )1/1105: (وكشــف اخلف
  ) .2753رقم(

  . ))احلجامة يف الرأس هي املغيثة،أمرين ا جربيل حني أكلت طعام اليهودية(( -9   
  ) .2757رقم : (ضعيف اجلامع: انظر.ضعيف جداً :احلديث  

  .))احلياء،واحللم،واحلجامة،والتعطر،والنكاح:مخس من سنن املرسلني(( -10   
والنوافح العطـرة،البن أمحـد   )4/457:(فيض القدير:انظر.ضعيف:احلديث  

وحلـــظ )2856رقـــم:وضـــعيف اجلـــامع )35ص: (الصـــنعاين
  ).650:(اإلحلاظ،للفريوائي

  . ))خري الدواء احلجامة،والفصاد (( -11   
  ) .2883رقم :(ضعيف اجلامع :انظر.ضعيف:احلديث  

  ! .الفصاد :وقد صح شطره األول، دون قوله
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  . )) )1(اللدود،والسعوط،واحلجامة،واملشي،والعلق :خري ما تداويتم به (( -12   
  ) .1959رقم: (السلسلة الضعيفة: انظر.ضعيف:احلديث    



  
ن اثنتني وسـبعني داء  عليكم باحلجامة يف جوزة القَمحدوة، فإا دواء م((  -13   

  .))ومخسة أدواء،من اجلنون،واجلذام،والربص،ووجع الضرس 
  ) .3762رقم: (ضعيف اجلامع: انظر.ضعيف:احلديث  
  

  ـــــــــــــــــ
الدواء الذي يسقاه املريض يف أحد جانيب فمه،أو يدخلـه  : بفتح الالم، هو:اللدود  -1   

  .لدد:اج العروس،مادةالنهاية يف غريب احلديث،وت:انظر.باألصبع 
دواء مفرد،أو مركب ،يصب يف األنف ليصل إىل الدماغ الستخراج ما فيـه  :والسعوط   

  .سعط:والنهاية،وتاج العروس،مادة)10/147: (فتح الباري :انظر.من الداء بالعطاس 
الدواء املسهل ألنه حيمل صـاحبه  :بفتح وكسر وتشديد الياء،وجيوز ضم أوله،هو:واملشي
والنهايـة وتـاج   )10/150: (فـتح البـاري  :انظـر .شي والتردد إىل اخلـالء على امل

  .مشى :العروس،مادة
دودة يف املاء تعلـق بالبـدن،ومتص الـدم،وهي مـن أدويـة      : علقة:مفردها: والعلق   

لسان العرب،وتـاج  :انظر.احللق،واألورام الدموية ،المتصاصها الدم الغالب على اإلنسان
  .   علق :العروس،مادة
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  .))احلجامة يف نقْرة الرأس تورث النسيان،فتجنبوا ذلك ((-14   
واألسـرار  )59ص: (املنـار املنيـف،ابن القـيم   : انظر.موضوع: احلديث   

ــة،للقاري ــان،للغزي)168: (املرفوع ــى  )631: (واإلتق ــاز عل والغم



والكشـف  )841:(والفوائـد اموعة،للشـوكاين  )93: (اللماز،للسمهودي
وتذكرة )1/388: (واملقاصد احلسنة،للسخاوي)1/341: (اإلهلي،للطرابلسي

: وأسـىن املطالـب،للحوت  )1/1106: (وكشف اخلفاء)207:(املوضوعات
)573.(  

حفـرة آخـر الـدماغ ،كمـا يف املصـباح      :،هينقْرةُ القفا،أو القَمحـدوة    
وقد اختلف يف االحتجام يف نقرة القفا على قولني يأيت ذكرمها )761ص:(املنري

عن مواضع احلجامة، والراجح مـن اخلـالف يف    -إن شاء اهللا–عند احلديث 
  .ذلك
  . ))قطع العرق مسقمة،واحلجامة خري منه((-15   
ــر:احلــديث    ــاظ: موضــوع انظ ــزان )3/3786: (ذخــرية احلف ومي

  ).4099رقم : (وضعيف اجلامع)557-456: (اإلعتدال،للذهيب
  .))،ويشرب الدواء كل سنة كان يكتحل كل ليلة،وحيتجم كل شهر((-16   
: األحاديث اليت ال أصل هلـا يف اإلحياء،للسـبكي  :انظر.موضوع: احلديث   
ــوزي)374( ــوعات،البن اجل ــة)3/210: (واملوض ــد اموع : والفوائ
  ).4600رقم:(وضعيف اجلامع)815(
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  .))ادفنوا دماءكم وأشعاركم وأظافركم،ال تلعب ا السحرة ((-17   
  ) .2176رقم: (السلسلة الضعيفة:انظر.وعموض:احلديث   
  .))يعين دم احلجامة .ادفنه ال يبحث عنه كلب((-18   
  ).2180رقم: (السلسلة الضعيفة:انظر.ضغيف:احلديث   



  )) .كان إذا أخذ من شعره،أو قلم أظافره ،أو احتجم بعث به إىل البقيع ((-19   
  ).714رقم :(السلسلة:انظر.باطل:احلديث   
ــن  ((-20    ــياء مــ ــبعة أشــ ــدفن ســ ــأمر بــ ــان يــ كــ

  .))الشعر،والظفر،والدم،واحليضة،والسن،والعلقة،واملشيمة:اإلنسان
  ) .2357رقم: (السلسلة: انظر.ضعيف:احلديث   
يأمر بدفن الدم  ����مسعت رسول اهللا : عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت،قالت((-21   

  . ))إذا احتجم 
وعنبسة بن عبـد  .ضعيف:بن بسطام هياج:فيه.إسناده ضعيف جداً:احلديث   

اإلصـابة البـن   : وانظـر .متـروك :وحممـد بـن زاذان  .متـروك :الرمحن 
  ) .5/94:(،وجممع الزوائد للهيثمي)4/456:(حجر

قد يكون مطلوباً،أو واجباً،إن :دفن دم احلجامة،أو تغيبه وغريه مما ذكر:أقول   
كان من باب درء مفاسـد السـحرة،ملا هلـم مـن تسـلط علـى هـذه        

ذكورات،بصناعة السحر منها،أوا،وقد دل على ذلك عموم أدلة الشـريعة  امل
  .القاضية جبلب املصاحل وتكثريها،ودرء املفاسد وتقليلها 
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  :احلجـامة واملسـؤولية الطبـية

إن الواجب يف كل صنعة أن يتصدى هلا من هو أهلٌ للقيام ا على أكمـل     
  .شائبة تقصري أو إمهالوجه،ليكون عمله خالياً عن أن تشوبه 

وكلما كانت الصنعةُ دقيقة وخطرة،فإنَّ هذا املعىن يتأكد،ألن نتيجة اخلطأ يف    
  . )1(الصناعات اخلطرة  أشد منها يف الصناعات اليت ال خطر فيها 



إن الضابط يف الواليات كلِّها أنـه ال جيـوز أن يتقـدم    : (( يقول العلماء   
ر الناس على جلب مصـاحلها ودرء مفاسـدها،فيقدم   فيها،ويتصدى هلا إال أقد

أقدر الناس على أداء أركاا وشروطها ،على أقدرهم بأداء سننها وآداا،وذلك 
ألن أداء  أركان املصاحل وشروطها أهم من أداء سننها وآداا،فكان احلفـاظ  

  )) . ) 2(عليها أوىل وآكد من احلفاظ على آداا وسننها 
مة من الصناعات اخلطرة،إذ إا تتعلق ببدن اإلنسان،واإلقدام وصناعة احلجا   

  .عليها دون علم قد يفضي إىل الضرر ذا اإلنسان 
  :فيجب على من تصدى للعالج باحلجامة أن يتوفر فيه شرطان 

  .أن يكون ذا علم وبصرية بصناعة احلجامة : األول   
  . )3(ى الوجه املطلوب أن يكون قادراً على تطبيقها وآدائها عل: الثاين   

فمن خالف هذين الشرطني،فقد عرض نفسه للضمان عند وجود الضرر،وذلك 
  .ألن احلجامة فرع من فروع علم الطب 
  ــــــــــــــــ

  ) .257ص: (التداوي واملسؤولية الطبية،لقيس آل الشيخ مبارك: انظر -1
  ) .1/166: (قواعد األحكام:انظر -2
  ) .112ص: (ة، للشنقيطيأحكام اجلراح: انظر -3
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عند حديثه عـن  ): 5/312: (يف املغين -رمحه اهللا-قدامة يقول اإلمام ابن     

ومجلته أن هؤالء إذا فعلوا ما أمروا به مل : ((ضمان احلجام واخلتان والطبيب،قال
  :يضمنوا بشرطني 



إذا  أن يكونوا ذوي حذق يف صناعتهم،وهلم ا بصارة ومعرفة،ألنه: أحدمها     
مل يكن كذلك مل حيل له مباشرة القطع،وإذا قطع مـع هـذا كـان فعــالً     

  .حمرماً،فيضمن سرايته كالقطع ابتداًء 
  .أن ال جتين أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع:  الثاين    
إذا وجد هذان الشرطان مل يضمنوا، ألم قطعوا قطعاً مأذونـاً فيـه،فلم       

ام يد السارق،أو فعل فعالً مباحاً مأذوناً يف فعله أشبه يضمنوا سرايته،كقطع اإلم
أن جتـاوز قطـع اخلتـان إىل    :فأما إن كان حاذقاً وجنت يده مثل.ما ذكرنا

احلشفة،أو إىل بعضها،أو قطع يف غري حمل القطع، أو يقطع بآلة كآلـة يكثـر   
ال أملها،أو يف وقت ال يصلح القطع فيه،وأشباه هذا ضمن فيه كله،ألنه إتـالف  

خيتلف ضمانه بالعمد واخلطأ،فأشبه إتالف املال،وألن هذا فعل حمرم فيضـمن  
  )) .وال نعلم فيه خالفاً :أن قال إىل  …سرايته كالقطع ابتداًء

يف احلديث الذي أخرجه أبـو داود، والترمـذي     �وقد صح عن النيب     
،والنسائي وابن ماجة،واحلاكم من حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن    

من تطبب ومل يعلم منه طب قبـل ذلـك فهـو    (( :  �قال رسول اهللا :ه،قالجد
  . ))ضـامن 

يف  -رمحهـم اهللا   -احلـديث الشريف يعترب أصالً عند أهل العلـم   فهـذا     
  .تضمني املتطبب اجلاهل إذا عاجل غريه واستضر بعالجه
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عنـها بأثرهـا    وقد دلّ احلديث على اعتبار املسؤولية الطبية ا لـيت عـرب      
  .وجوب الضمان على هذا النوع ممن يدعي الطب وهو جاهل به:وهو
  .وهو عام ملن تطبب باحلجامة أو غريها من فروع الطب     



وكما دلت السنة النبوية على مشروعية حتميل الطبيب عبء املسؤولية عن     
  .ه األضرار الناجتة عن خطئه،كذلك دل اإلمجاع على مشروعية ذلك واعتبار

فقد أمجع أهل العلم على تضمني الطبيب اجلاهل،وكذلك تضمني الطبيـب      
  .املتعدي الذي جياوز احلدود والضوابط املعتربة عند أهل املعرفة واالختصاص 

فإجياب ): ((109ص: (يف الطب النبوي-رمحه اهللا–يقول اإلمام ابن القيم     
وعمله،ومل يتقدم لـه بـه    الضمان على الطبيب اجلاهل،فإذا تعاطى علم الطب

معرفة،فقد هجم جبهله على إتـالف النفوس،وأقـدم بالتـهور علـى مـا مل      
  .يعلمه،فيكون قد غرر بالعليل،فيلزمه الضمان لذلك،وهذا إمجاع من أهل العلم 

  )). ال أعلم خالفاً يف أن املعاجل إذا تعدى فتلف املريض كان ضامناً:قال اخلطايب
على اعتبار املسؤولية الطبية يف احلجامة،وثبوا شـرعاً يف   وكما دلَّ دليل النقل

  حال اجلهل والتعدي ،كذلك دل دليل العقل على مشروعيتها،وذلك من الوجوه
  :التالية

  :الوجه األول القياس     
يضمن احلجام اجلاهل ما أتلفتـه يـداه،كما يضـمن اجلـاين سـراية      -أ    

  .مل جيز اإلقدام عليه جنايته،جبامع كون كل منهما سراية جرح 
يضمن احلجام املتعدي ما أتلفت يداه،كما يضـمن اجلـاين سـراية    -ب    

  .جنايته،جبامع كون كل منهما فعالً حمرماً 
16  

  :الوجه الثاين النظر    
وهو أن الشريعة اإلسالمية راعـت العـدل بـني العبـاد،ودفع الظلـم          

  .ى حتقيق ذلك فوجب اعتبارها عنهم،واملسؤولية الطبية عن احلجامة معينة عل



وذه األدلة النقلية والعقلية،تبني لنا ثبوت املسـؤولية عـن احلجامـة،واعتبار    
  . )1(الشريعة اإلسالمية هلا 

  
  
  
�     �      �     

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  ) . 450-449ص: (أحكام اجلراحة: انظر-1
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  :آداب احلجــام

ألنه :مجلةٌ من اخلصائص والصفات،قسم منها:ة على احلجاممن واجب الديان    
ألنه حجام يندرج فعله حتت فرع من فـروع  :مسلم من عامة املسلمني، وقسم 



علم الطب،وقد وكّلت إليه أرواح الناس ورعايتها،وسأذكر هـذه الصـفات   
  .واخلصائص الواجبة على سبيل اإلمجال

  .م على سبيل الندب واالستحبابوجودها يف احلجا: وهناك مجلة من اآلداب   
  :فأقول     
  :الدافع  -1    
عـالج املريض،واحملافظـة علـى    : جيب أن يكون دافع احلجام األول هو    

حياته،غاضاً النظـر عـن لونـه وجنسـيته،ووظيفته االجتماعية،ومشـاعره      
الشخصية،وأن ال تكون غايته هي مجع املال ال غري،وأن يفعل كل ذلك ابتغـاء  

  .اهللا جلَّ وعال مرضاة
  : � -أيضاً-وقال.متفق عليه ))إمنا األعمال بالنيات((:  �قال رسول اهللا     
ويف الصـحيح عـن    .مسلم :أخرجه ))من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (( 

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه مـا  (( : قال �أن النيب  –رضي اهللا عنه –أنس 
  . ))حيب لنفسه 

  :قالصد -2    
ال تستقيم معاملة احلجام للمرضـى إالّ بعـد مراعـاة هـذا الواجـب          

والتزامه،فتكون أقواله وأفعاله وأخباره متفقة مع احلقيقة والواقع،ومن مثّ حتمـل  
  .الثقة والطمأنينة إىل املرضى،وترفع الشكوك والظنون السيئة عنهم 
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تقـوا اهللا وكــونوا مــع    يا أيها الذين آمنوا ا �:قـال اهللا جـلَّ وعـال    

  .119:سورة التوبة،آية �الصادقني



أن النيب  -رضي اهللا عنه-ويف صحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن مسعود     
عليكم بالصدق،فإنَّ الصدق يهدي إىل الرب،وإن الرب يهدي إىل اجلنة،وما (( : قال �

إياكم يزال الرجل يصدق ،ويتحرى الصـدق حـىت يكتـب عنـد اهللا صـديقاً،و     
والكذب؛فإن الكذب يهدي إىل الفجور،وإنّ الفجور يهدي إىل النار،وما يزال الرجل 

  . ))يكذب ،ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً 
فيحرم على احلجام أن خيرب املريض مبا خيالف احلقيقة والواقع،ويعترب مسؤوالً     

  .ه إذا كذب فيما أخرب عن كلِّ قول صادر عنه،متحمالً لألضرار املترتبة علي
  :النصيحة للمرضى -3    
تعترب النصيحة للمرضى من أهم الواجبات الـيت ينبغـي علـى احلجـام         

  .مراعاا،والقيام ا على الوجه املطلوب
فمن حقوق املسلم على أخيه املسلم أن ينصح له،فريشده إىل أصلح األمور     

-مسلم من حديث متيم الـداري  ،وخري حاله يف الدنيا واآلخرة ،ففي صحيح
ــي اهللا عنــه  ــدين النصــيحة،قلنا (( : قــال �أن الــنيب -رض : ال

  .  )) هللا،ولكتابه،ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم:ملن؟قال
  :أنه قال -رضي اهللا عنه-وثبت يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن جرير    

  . ))نصح لكل مسلم على إقامة الصالة،وإيتاء الزكاة ،وال ����بايعت رسول ((
القيام بواجب النصح للمرضى فيشري عليهم باختيار :فالواجب على احلجام    

األصلح،واألخف ضرراً،ولو كان  على سبيل فوات املصلحة الدنيوية عليه،فما 
  .عند اهللا خري وأبقى 
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أن العالج األفضل هلذا املـريض يف بـديل آخـر غـري     : فإذا علم احلجام    
،أو دواء آخر ،وجب عليه إخبار املريض بذلك،وال ميتنع عن نصـحه  احلجامة

  .خشية فوات مصلحة دنيوية 
  :الوفاء بالوعد -4    
احلجام قد حيدد مواعيد معينة ملرضاه،فيجب عليه شـرعاً الوفـاء ـذه        

املواعيد،وال جيوز له تأخري ذلك،إالَّ لوجود عذر شرعي يرخـص له التخلـف  
  .لتزامات يف املواعيد احملددة عن أداء هذه اال

 �قال رسول اهللا :قال-رضي اهللا عنه-ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة     
  . ))آية املنافق ثالثٌ،إذا حدث كذب،وإذا وعد أخلف،وإذا ائتمن خان (( : 

  :حفظ عورة املريض -5    
دلت األدلة الشرعية على وجوب حفظ العورات،وستر السـوءات،وعدم      

  .نظر إليها بدون حاجة داعية إىل النظر ال
قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلـم   �:قال تعاىل    

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال ����إنَّ اهللا خبري مبا يصنعون 
 31-30:سورة النور،اآليتان � اآلية …يبدين زينتهن  .  

  :قال �أن النيب  -رضي اهللا عنه - لم عن أيب هريرة ويف صحيح مس    
  . ))ال ينظر الرجلُ إىل عورة الرجل،وال املرأة إىل عورة املرأة (( 
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على وجوب ستر العورة عن أعني  -رمحهم اهللا–وقد أمجع علماء اإلسالم     
  . )1(الناس
اة حرمة العورة،فال ومن مثَّ فاحلجام مطالب شرعاً بالتزام هذا األدب،ومراع    

جيوز له أن يقوم مبطالبة املرضى رجاالً كانوا أو نساًء بالكشف عن موضع من 
  .العورة إالّ بعد أن توجد الضرورة الداعية إىل ذلك الكشف 

وبالنسبة للمرأة املسلمة إن احتاجت للحجامة،فاألوىل هلا على األصـل أن      
  .حجامة جاز أن حيجمها رجل حتجمها امرأة،فإن مل جتد وكانت حمتاجة لل

ستر العورات والسـوءات  : ((-رمحه اهللا–قال اإلمام العز بن عبد السالم     
واجب،وهو أفضل املروءات وأمجل العادات،وال سيما يف النساء األجنبيات،لكنه 

  .جيوز للضرورات واحلاجات
ء فكنظر كل واحد من الزوجني إىل صـاحبه،ونظر األطبـا  : أما احلاجات    

  .حلاجة املداواة 
)) فكقطع السلع املهلكات،ومداواة اجلراحات املتلفـات  : وأما الضرورات    

)2  (  
أن نظر الطبيب إىل عورة مريضه ملداواة جراحة وغريهـا  :-رمحه اهللا -فبني   

  .يعترب من املستثنيات من حرمة النظر إىل العورة،وذلك ملكان الضرورة واحلاجة 
_____________________  

  ) .69ص: (قوانني األحكام الشرعية،البن جزي: انظر-1
  ) .2/165: (قواعد األحكام،للعز بن عبد السالم:انظر -2
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فإذا جاز للحجام الرجل أن حيجم املرأة عند الضرورة إىل ذلك وجب أثناء     
  :احلجم أمور

  . عدم اخللوة باملريضة :أوالً     
  .أخرجه البخاري  ))امرأة إالّ مع ذي حمرم ال خيلونّ رجلٌ ب((: �قال     
  .غض البصر عن غري موضع احلجامة : ثانياً    
 قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلـم  �:قال تعاىل    

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال ����إنَّ اهللا خبري مبا يصنعون 
 31-30:سورة النور،اآليتان � اآلية …يبدين زينتهن  .  

  .نصح املريضة باحلجاب الشرعي : ثالثاً      
  .كشف اجلزء املطلوب والضروري من جسمها ال غري : رابعاً     

  . )1()) ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: ((وذلك للقاعدة الشرعية اليت تقول
ما تدعو إليه :((قاعدةيف شرحه هلذه ال -رمحه اهللا-قال الشيخ أمحد الزرقاء    

الضرورة من احملظورات إمنا يرخص منه القدر الـذي تنـدفع بـه الضـرورة     
فحسب،فإذا اضطر إنسان حملظور فليس له أن يتوسع يف احملظور،بل يقتصر منه 

  . ) 2()) على قدر ما تندفع به الضرورة فقط 
  

  ــــــــــــــــ
  ) .86ص: (والنظائر،البن جنيم واألشباه) 84ص: (األشباه والنظائر،للسيوطي -1
  ) .133ص: (شرح القواعد الفقهية،للزرقاء -2
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الكشف والنظر إىل العورة،وهـذا االضـطرار   :فاحلجام مضطر حملظور وهو    
مقيد مبوضع معني،فليس له جماوزته يف الكشف والنظر،وال الزيادة على الوقـت  

  .احملتاج إليه 
رض نفسه لإلمث،وكان للقاضي املسـلم أن  فقد ع: فإن خالف هذا الواجب    

  .حيكم بتعزيره مبا يستحق من العقوبة 
  :كتمانُ سـر املريض -6

حفظ أسرار الناس ،وستر عورام واجب كلِّ مسلم،ويتأكد هذا الواجب     
ألن املرضى قد يكـشفون له شيئاً من أسرارهم ،فيجـب  :على احلجام،وذلك

كُشف له من أحوال مريضـه،حميطاً تلـك    على احلجـام لزاماً أن يصون ما
  .األسرار بسياجٍ كامل من الكتمان 

من ستر على مسلم سـتره اهللا يف الـدنيا   (( : أنـه قـال �صح عن النيب     
رواه مسـلم وأبـو داود واللـفظ لـه وغــريمها عــن أيب    . ))واآلخرة 

  . -رضي اهللا عنه-هريرة
  :قال �أن النيب -رضي اهللا عنه-ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة    

  . ))ال يستر عبد عبداً يف الدنيا،إال ستره اهللا يوم القيامة ((
من ستر عورة أخيه؛ ستر (( : قال �عن النيب -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عباس

اهللا عورته يوم القيامة،ومن كشف عورة أخيه املسلم؛كشف اهللا عورته حىت يفضحه ا 
  .،أخرجه ابن ماجة يف السننحديث حسن ))يف بيته
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  :إظهار أسرار املريض يف حاالت خاصة،منها  -وقد جيب-إالَّ أنه جيوز للحجام



كأن يكون املريض مصـاباً  ..إذا كان هناك ضرر على مصلحة املريض  -أ     
مبرض نفسي قد يدفعه إىل إحداث ضرر بنفسه كاالنتحار مثال،فالواجب علـى  

  .أهل املريض حىت مينعوه عن إيقاع الضرر بنفسه احلجام عندئذ أن خيرب
كأن يكون املـريض  ..إذا كان هناك ضرر على مصلحة إنسان آخر   -ب    

مصاباً مبرض تناسلي معد،وهو على وشك الزواج،وطلب منه املعـاجل تـأخري   
زواجه إىل حني شفائه فرفض املريض ،فحينئذ جيب على املعاجل إخبـار أهـل   

  .وع الضرر ا إذا مت الزواج الزوجة منعاً لوق
كأن تكون مهنـة املـريض   ..إذا كان هناك ضرر على املصلحة العامة  -ج    

سائق حافلة عامة،أو قائد طائرة ،وهو مصاب مبرض عصيب يفقده السيطرة على 
قواه كالصرع مثال،فيجب على املعاجل أن مينعه من أداء مهنته هذه لوقوع الضرر 

  .نع جاز للمعاجل إخبار اجلهات املعنية ملنعه باآلخرين،فإن مل ميت
  :  حسن اخللق -7

يتعامل احلجام مع الناس بشكل مستمر،وغالب هؤالء الناس هـم مرضـى       
حيتاجون إىل الرعاية واللطف ،فيجب على احلجام أن يكـون معهـم كرميـاً    

ـ  رباً شفوقاً،حسن العشرة،طيب الكالم،مشاركاً هلم مصائبهم،ومواسياً هلم،ومع
  .ملرضاه عن متنياته الصادقة بالشفاء العاجل،واملعافاة الكاملة 

 مل: قال-رضي اهللا عنهما-يف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص     
 إنَّ من خياركم أحسنكم(( : فاحشاً،وال متفحشاً،وكان يقول �يكن رسول اهللا 

  . ))أخالقاً 
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 عن أكثـر مـا   �سئل رسول اهللا : الق -رضي اهللا عنه–وعن أيب هريرة     
وسئـل عن أكثـر مـا   .))تقوى اهللا وحسن اخللق ((  :يدخل الناس اجلنة ؟فقال



أخرجـه أمحـد،   . حديث حسن .  ))الفم والفَرج (( : يدخل الناس النار؟فقال
  .والبخاري يف األدب املفرد،والترمذي،وابن ماجة

ه عـن أسـامة بن شريك وعنــد الطـرباين وابن حبان يف صحيـح     
كأنما على رؤوسـنا الطري،مـا    �كنا جلوساً عند النيب :قال-عنهرضي اهللا -

: من أحب عباد اهللا إىل اهللا تعاىل ؟قال:متكلم،إذ جاء أُناس فقالوا  يتكـلم منا
  ) . 3/10: (صحيح الترغيب: انظر.حديث صحيح ))أحسنهم خلقاً (( 
  : التواضع -8

حجام أن يكون متواضعاً،يقبل احلق أينما وجده،فيقبل مشورة غريه البد لل    
من احلجامني،طالباً قـدر اسـتطاعته االسـتفادة منـهم يف سـبيل عـالج       

وعبــاد الرمحن الذين ميشون علـى األرض   �:قـال اهللا عز وجل.مــرضاه
  .63:سورة الفرقان،آية  �هـوناً

 ما نقص مالٌ من:((قال �ول اهللا أنَّ رس –رضي اهللا عنه –وعن أيب هريرة     
  .رواه مسلم ))صدقة،وما زاد اهللا عبداً بعفوٍ إال عزاً،وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا

وثبت يف مسند اإلمام أمحـد،والبخاري يف األدب املفـرد ،واحلـاكم يف        
  :يقول  �مسعت رسول اهللا : قال-رضي اهللا عنهما–املستدرك،عن ابن عمر 

  . ))عظَّم يف نفسه أو اختال يف مشيته،لقي اهللا عز وجل وهو عليه غضبان من ت(( 
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جيب أن يكون احلجام مستعداً دائماً لتعليم إخوانـه اجلـدد يف صـناعة        
احلجامة،والذين ال تزال معارفهم قاصرة،وتنقصهم الدربـةُ واخلـربةُ يف هـذه    

  .العالج ا الصناعة اليت تصدوا لتعلمها،و
  :قال �عن النيب  -رضي اهللا عنه–أخرج البخاري ومسلم عن أنس     

  . ))ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ((  
  :قال �عن النيب  -رضي اهللا عنه–ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبد اهللا     
  . ))من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (( 

  : و التفقه يف الدينالتأصيل الشرعي،أ -10
جيب على احلجام املسلم أن يعرف األمور الشرعية املتعلقة بصناعة احلجامة     

اليت تصدى للعالج ا،حىت ال يقع يف حمذور خيـالف شـريعة اإلسـالم،فإنَّ    
  .للحجامة بعضاً من األحكام الشرعية اخلاصة ا

مبشيئة  –بعضاً منها  شيئاً منها قبلُ،وسأذكر –أيها احلجام  –وقد عرفت     
  .عند احلديث عن األحكام الفقهية املتعلقة باحلجامة  -اهللا

مـن يرد اهللا بـه  (( : �قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه–عن معاوية     
  .متفق عليه  ))خرياً يفقه يف الدين 

  : تفريج كُربِ املريض،وتقدمي املساعدة لكلِّ حمتاج -11
أن يدفع املسلم عـن أخيـه الضـرر قـدر     :اإلسالميةمن واجب األخوة     

  استطاعته،وأن يقوم مبساعدته يف أي وقت وحني،واحلجام املسلم منــدرج يف 
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عموم هذا الواجب، فعليه مساعدة الناس قدر استطاعته،وعالجهم يف أي وقت 

  .كان 



  :قال �أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-يف الصحيحني عن ابن عمر    
املسلم أخو املسلم،ال يظلمه،وال يسلمه،من كان يف حاجــة أخيـه كـان اهللا يف    (( 

حاجته، ومن فرج عن مسلم كربةً فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر 
  . ))مسلماً ستره اهللا يوم القيامة 

  : التلطف باملريض،والرفق به،واحللم يف استجوابه عند عالجه -12
جام أن يكون رفيقاً متلطفاً يف تعامله مع مريضـه،مراعياً مسـتوى   على احل    

  .املريض النفسي والثقايف،خماطبا إياه على قدر عقله
  .وأن يستمع احلجام للمريض باهتمام إىل شكواه 

إنَّ الرفق ال يكون ((:  �قال رسول اهللا :قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة    
  .رواه مسلم  ))زع من شيٍء إال شانه يف شيٍء إالّ زانه،وال ينـ

إنَّ (( : لألشـج  �قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا عنمها-وعن ابن عباس    
  .رواه مسلم  ))احللْم واألناةُ : فيك خصلتني حيبهما اهللا ورسوله

  .مث يدعو احلجام للمريض بالشفاء والعافية
 �أن رسول اهللا - عنها رضي اهللا-أخرج البخاري يف صحيحه عن عائشة     

أذهب الباس،اشف وأنت الشـايف،ال يغـادر   ((: كان إذا أتى مريضاً أو أُيتَ به،قال
  . ))سقماً
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كان يعود بعض أهله   �أن النيب :-رضي اهللا عنها-ويف الصحيحني عنها    
 اللهم رب الناس، أذهب الباس،اشف أنت الشـايف ال (( : ميسح بيده اليمىن ويقول

  . ))شفاء إالّ شفاؤك،شفاًء ال يغادر سقماً 
دخـل علـى أعـرايب     �أنَّ الـنيب  -رضي اهللا عنـهما -وعن ابن عباس    

 ))ال بأس،طهور إن شـاء اهللا  (( : يعوده،وكان إذا دخل على من يعوده قال
  .رواه البخاري 

عادين رسول :قال-رضي اهللا عنه-ويف صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص    
  . ))اللهم اشف سعداً،اللهم اشف سعداً،اللهم اشف سعداً (( : فقال � اهللا
  

موصياً له ) 1(مث يذَكِّر املريض باألدعية املأثورة الصحيحة اليت تقال عند املرض    
بالتوبة واالستغفار،ملا يف ذلك من توثيق صلة املريض بربه،وزيادة اعتماده عليه 

روب،واملعايف لألمراض،والرافع للبالء،ال رب سبحانه جلَّ وعال،فهو املفرج للك
  .سواه وال إله غريه 

أمن جييب املضـطر إذا دعـاه ويكشف الســوء وجيعلُكـم    �:قال سبحانه    
  .62:سورة النمل،آية �األرض أءلـه مع اهللا قليالً ما تذكرون  خلفاَء

________________  
  . ))ند احلجامة كانت منفعتها منفعة حجامتني من قرأ آية الكرسي ع(( : حديث : فائدة  -1

  .ال يصح،وعليه ال يستحب قراءة آية الكرسي عند احلجامة     
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  : مواكبة التطور العلمي -13
على احلجام متـابعة كـلِّ ما هوجديد يف جمال ختصصه،وذلك لالستفادة     

ع يأتينا بـني  مما جيد من أحباث حول احلجامة،والعلم احلديث كما نرى ونسم
احلني واآلخر مبا هو جديد ونافع للحجامة وفوائدها،فينبغي للحجام االهتمـام  

  .بذلك من أجل فائدة نفسه ومرضاه،وتطبيق تلك الفوائد عند العالج باحلجامة 
  :وختاماً لبعض اآلداب املتعلقة باحلجام،وبكلمة جامعة، أقول

،وأقوالـه،وكلِّ تصـرفاته إىل    جيب على احلجام أن يستند يف مجيع أعماله    
أحكام شريعة اإلسالم،مبتعداً عن األدران والشهوات والشبهات،مهتماً حبسـن  
لباسه،وطيب رائحته،ونظافة بدنه،وأن يكون حسن األخالق،سـليم القلـب،   
عفيف النظر،صادق اللهجة، معتقداً أن الشفاء من عند اهللا جلَّ وعال،وأنه مهما 

العافية هلذا  -مسبقاً –من وجود تقدير اخلالق سبحانه استخدم من عالج،فالبد 
املريض ذا الدواء،ناقالً احلجام هذا االعتقاد اجلازم إىل املريض ،فكم من مرض 
يسري كانت به اية صاحبه،وكم من علة شديدة،ومرض عضال حصـل منـه   

  . )1(الشفاء والربء بإذن اهللا 
لكلِّ داٍء ((:  �قال رسول اهللا :ال ق-رضي اهللا عنه -عن جابر بن عبد اهللا    

  .أخرجه مسلم  ))دواٌء،فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن اهللا عز وجل 
  ـــــــــــــ

والطب النبـوي يف ضـوء العلـم    )390-3/386: (الطب النبوي،للنسيمي :انظر -1
والطبيب املسلم،الواجبات )إخل 459ص : (وأحكام اجلراحة)248-2/246: (احلديث

ونفح الطيب يف آداب وأحكام الطبيب،إلبراهيم .سؤوليات،للدكتور شبيب احلاضريوامل
  .بن حممد 
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  :األحكام الفقهية املتعلقة باحلجامة 
سأذكر يف هذا املبحث بعضاً من األحكام الفقهية املتعلقة باحلجامة علـى      

على سبيل سبيل اإلمجال،إالَّ يف مسألة أخذ األجرة على احلجامة،فسيكون حبثها 
البسط والتفصيل،وذلك من أجل كثـرة دوراـا علـى ألسـنة احلجـامني      
واملرضى،وهل جيوز أخذ املال على احلجامة مطلقاً ؟واملشارطة على ذلك قبـل  
فعـلـها للـمريض،هـل هو جـائز أم ال ؟ كـلُّ ذلك سيـأيت بسـطه 

  . -مبشيئة اهللا عز وجلَّ  -
  : ةالوضوء واالغتسال بعد احلجام -1

علـى أنَّ احلجامـة مـن نـواقض     :ذهبت احلنفية،وكـذلك احلنــابلة     
  .الوضوء،فمن احتجم فعليه الوضوء 

  . )1(عدم نقض الوضوء باحلجامة :وقرر املالكية،والشافعية
  :والراجح     

  .عدم نقض الوضوء باحلجامة :هو 
): 20/527(يف جمموع الفتـاوى  -رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     
أنه أمر بالوضوء من احلجامـة،وال أمــر    - � أي النيب -ومل يثبت عنه ((

واختـار شـيخ   ))  …أصحابه بالوضوء إذا جرحوا،مع كثـرة اجلراحـات   
  .) 2( االستحباب ال اإلجياب:اإلسالم

  ــــــــــــــ
) إخل 2/65:(واموع شرح املهـذب،للنووي ) 1/184:(املغين،البن قدامة : انظر-1
  ل  وني
  ) .268-1/267:(والفقه واإلسالمي وأدلته)296-1/294:(األوطار    
  ) .527-20/526:(جمموع الفتاوى: انظر-2
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 فال يصار إىل القول بأنَّ الـدم …: ((-رمحه اهللا –وقال اإلمام الشوكاين     

والقيء ناقض إالّ لدليل ناهض،واجلزم بالوجوب قبل صحة املسـتند كـاجلزم   
  .صحة النقل،والكلُّ من التقول على اهللا مبا مل يقل  بالتحرمي قبل

أنَّ عباد بن بشر أصـيب بسـهام وهـو    : ومن املؤيدات ملا ذكرنا،حديث    
ويبعد أن -عند البخاري تعليقاً وأيب داود وابن خزمية-يصلي،فاستمر يف صالته

 صالته على مثل هذه الواقعة العظيمة ،ومل ينقل أنه أخربه بأن �ال يطلع النيب 
  )). )1(قد بطلت

  .إنْ توضأ احملتجم احتياطاً وخروجاً من اخلالف فهو حسن : أقول    
  ):5/261(جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة 

 ال: وبعـد  .وآله وصحبه �احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ((    
نعلم دليالً شرعاً يدل على أن خروج الدم من غـري الفـرج مـن نـواقض     

والعبادات مبناها على التوقيف،فال جيوز ألحد .الوضوء،واألصل أنه ليس بناقض
  .أن يقول هذه العبادة مشروعة إالَّ بدليل

وقد ذهب بعض أهل العلم إىل نقض الوضوء خبروج الدم الكثري عرفاً مـن      
غري الفرج،فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطاً وخروجاً من اخلـالف فهـو   

  . ))دع ما يريبك إىل ماال يريبك  (( :  �النيب  حسن،لقول
  
  

  ـــــــــــــــ
  ).1/295: (نيل األوطار:انظر -1
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  :أما االغتسال من احلجامة 
فمستحب عند مجهور أهل العلم وليس بواجب،ملـا ورد يف ذلـك مـن        

  .شهبأن احلجامة تضعف اجلسد،والغسلُ يشده وينع:آثارٍ،ومعللني ذلك 
  .) 1(أن ذلك للنظافة وطهارة البدن : وبتعليلٍ آخر     

  
  : احلجامة للصائم يف ار رمضان -2

على أنَّ احلجامة يف ار رمضـان ليسـت مـن    :ذهب مجهور أهل العلم    
أن التــرك أوىل،لعلـة أن   :املفطرات للصائم، وجيوز له فعلها، مع اختيارهم

  .بإفطارها للصائم :ن خالف من قالاحلجامة قد تضعف الصائم،وخروجاً م
أن احلجامة مفطرة للصائم،حامجاً كان أو حمجوماً،فمن فعلها :واختار احلنابلة    

  .يف ار رمضان،فعليه القضاء دون الكفارة 
  
  

  ــــــــــــــــ
ــر-1 ــذب: انظــ ــرح املهــ ــوع شــ ــين )2/232:(امــ ومغــ

ــربيين ــربيين)1/291:(احملتاج،للشــ ــة )1/72:(واإلقناع،للشــ وروضــ
ــالبني،للنووي ــن   )2/44:(الطـ ــالم ابـ ــيخ اإلسـ ــرح العمدة،لشـ وشـ

واألوســط،البن )180-1/179:(واملصــنف،لعبد الــرزاق)364و1/361:(تيميــة
-1/86:(وسبل السالم،البن األمري الصـنعاين )1/299:(ونيل األوطار)1/179:(املنذر
  ) .2/10:(وعون املعبود شرح سنن أيب داود) 87
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  :أقول    
براءةً للذمة،واحتياطاً للدين، : هو ترك احلجامة للصائم يف ار رمضان: واملختار

  .)1(وخروجاً من خالف من قال باإلفطار 
  : احلجامة واإلحرام -3

 ����احتجم رسـول   (( : قال-رضي اهللا عنه-يف الصحيحني عن ابن عباس    
  . ))وهو حمرم 

فديـة إذا مل يقطـع    مباحة من غري:احلجامة للمحرم عند مجهور أهل العلم    
  .شعراً 

  . )2(فإن احتاج يف احلجامة إىل قطعِ شعرٍ،فله قطعه وعليه الفدية    
  
  

  ــــــــــــــــــ
وحتفـة  )2/107:(وبـدائع الصنائع،للكاسـاين  )3/57:(املبسوط،للسرخسي:انظر -1

وشرح الزرقاين على )377و2/330:(وشرح فتح القدير)1/368:(الفقهاء،للسمرقندي
وامـوع شـرح   )1/308:(والفواكه الـدواين،البن غنـيم  )إخل2/234:(الكموطأ م

ومغــــين )3/173:(وحليــــة العلماء،للقفــــال)إخل363م6:(املهــــذب
واإلنصـاف،للمرداوي  )3/25:(واملبدع، البن مفلح)3/15:(واملغين)1/431:(احملتاج

):3/302. (  
وفتــح  )7/315:(واـــــــــموع ) 307-3/306:(املغين: انظر-2
  ) .2/159: (وسبل السالم)10/154و4/51:( ريالبا
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  : اإلجارة على احلجامة -4
يف مسألة اإلجارة على احلجامة علـى   -رمحهم اهللا–اختـلف أهلُ العلم     

  :ثالثة أقوال
  :القول األول

وهـو مـذهب   .جتوز اإلجـارة على احلجـامة،ويكره للحر أكل مثنـها     
  .) 1( -رمحهم اهللا -احلنابلة

  :لقول الثاينا
  .جتوز اإلجارة على احلجامة مطلقاً     

،وعكرمة،والقاسم،وحممد بـن  -رضي اهللا عنهما–وهو قول عبد اهللا بن عباس 
  .علي،وربيعة،وحيي األنصاري،والليث بن سعد 

  .) 2(- رحم اهللا اجلميع - وهو مذهب احلنفية،واملالكية،والشافعية    
  : القول الثالث

  .رة على احلجامة وال تصح ال جتوز اإلجا    
،واحلسن البصـري،وإبراهيم  -رضي اهللا عنهما–وهو قول عثمان،وأيب هريرة 

  .) 3(-رمحهم اهللا-وهو مذهب الظاهرية.النخعي
  

  ـــــــــــــــــ
  ) .48-6/47:(واإلنصاف،للمرداوي)123-6/121:(املغين والشرح الكبري:انظر-1
والكايف،البن   )4/190:(دائع الصنائع،للكاساينوب)3/193:(اهلداية،للمرغيناين: انظر-2

ــد الـــــرب  والبيـــــان والتحصـــــيل،البن  )2/756:(عبـــ
  ) 2/325:(واملهذب،للشريازي)8/446:(رشد

  ) .8/193:(احمللى،البن حزم: انظر-3
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  :حمل اخلالف

ينحصر حمل اخلالف بني ايزين واملانعني يف حال املشارطة،أما لو أعطـاه      
سبق مشارطة،فإن املانعني جييزون للحجام أكـل ذلك الكسـب  احملتجم بدون 

  .وال حيرمونه
  :أدلة األقوال املذكورة 

  :دليل القول األول -1    
  .كراهة أكل مثنها-2. صحة اإلجارة -1: اشتمل القول األول على أمرين    

  :فأما صحة اإلجارة،فقد احتجوا له بدليل السنة والعقل 
  : دليلهم من السنة-أ    
 ����احتجم الـنيب   (( : أنه قال-رضي اهللا عنهما–حديث عبد اهللا بن عباس     

  .رواه البخاري ومسلم  ))وأعطى احلجام أجره 
أبو طيبـة   ����حـجم رسول اهللا  (( : أنه قال -رضي اهللا عنه–حديث أنس     
  .رواه البخاري ومسلم  ))له بصاع من متر،وأمر أهله أن خيففوا عنه  فأمر

  :اللة وجه الد
حمرمة  أعطى احلجام أجرته،فلو كانت اإلجارة على فعل احلجامة �أن النيب     

رضي –ملا فعلها،وملا أعطى احلجام تلك األجرة،ولذلك قال عبد اهللا بن عباس 
يف لفـظ البخـاري،ولفظ   -لو كـان حرامـاً  ((: بعد روايته احلديث -اهللا عنهما

  .) 1( )) ����سحتاً مل يعطه النيب -مسلم
  ـــــــــــــــ

-واإلمام ابـن قدامـة   -اجلد -اإلمام ابن رشد:أشار إىل هذا الوجه من االستدالل -1
  ) .      6/122:(واملغين والشرح الكبري ) 8/446:(البيان والتحصيل: انظر -رمحهما اهللا
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  :دليلهم من العقل -ب

  :استدلوا بالعقل من أربعة أوجه وهي     
  :الوجه األول 

اإلجارة على احلجامة،كما جتوز على اخلتان والفصد جبامع كون كلٍّ جتوز     
  . )1(منهما منفعة مباحة 

  :الوجه الثاين 
جتوز اإلجارة على احلجامة،كما جتوز على اخلياطة والبناء جبامع كون كـلٍّ      

  . )2(منهما منفعة مباحة 
  :الوجه الثالث 

الرضاع جبامع وجود احلاجة إىل  جتوز اإلجارة على احلجامة،كما جتوز على    
  .) 3( فعل كلٍّ

  :الوجه الرابع
أنَّ احلاجة داعية إىل فعل احلجامة والتداوي ا،وليس كلُّ إنسـان يبـذهلا       

  . )4(بدون مقابل،ففي منع اإلجارة عليها حرج 
  ــــــــــــــــــ

ــح: انظــر-1 ــدع،البن مفل ــه)2/302:(واإلقناع،للحجــاوي)5/92:(املب ى ومنت
  ) .1/486:(اإلرادات،للفتوحي

  ) .6/122:(املغين والشرح الكبري:انظر-2
الشيخ منصور البهويت :أشــار إىل هذا الوجـه من النظر-4. املصدر السابق :انظر-3

يعـين إىل فعـل   )) ولـدعاء احلاجـة إليـه    …:((يف شـرحه ملنهى اإلرادات بقـوله
  .) 2/367:(شرح منتهى اإلرادات.احلجامة
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-وأما كراهة أكلِ الـحر ألجرة احلجامة،فقد استدلوا هلا بالسنة والعقـل     
  :-أيضاً

  :دليلهم من السنة -أ
يف إجارة  �أنه استأذن النيب -رضي اله عنه-حديث مـحيصةَ بن مسعود     

أعلفـه ناضـحك،أو   (( : احلجامة فنهاه عنها،ومل يزل يسأله،ويستأذنه حىت قال
  . وهو حديث صحيح.رواه أمحد يف املسند،وأبو داود،والترمذي ))أطعمه رقيقك 

  :وجه الداللة من احلديث    
أمر بإطعامه الرقيق،والرقيق آدمي كاحلر مينع ما مينع منه احلر،فكونه  �أنَّ النيب 

يبيح له إطعامه الرقيق،فيه دليلٌ على حلِّ أكل أجرة احلجامة وكسـبها،واألمر  
  .) 1(ق،فيه دليل على كراهة أكل احلر له بإطعام ذلك الكسب للرقي

  :دليلهم من العقل -ب
يكره للحر أكل أجرة احلجامة والتكسب ا،كما يكره له الكسح جبـامع      

  . )2(دناءة احلرفة يف كلٍّ 
  :دليل القول الثاين -2
استدل القائلون بصحة اإلجارة على فعل احلجامة،وأنه جيوز أكل أجرا بنفس   

  .يت استدل ا أصحاب القول األول يف الفقرة األوىل من استدالهلم  األدلة ال
  ــــــــــــــــــ

  ) 5/92:(واملبدع)6/122:(واملغين والشرح الكبري)8/446:(البيان والتحصيل: انظر-1
ــر-2 ــبري : انظــ ــرح الكــ ــين والشــ ــراد ) 6/123:(املغــ واملــ

  .كسح :مادة:املصباح املنري،للفيومي.الكناسة:الكنس،والكساحة:بالكسح
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  :دليل القول الثالث -3
  :استدل القائلون بتحرمي اإلجارة على فعل احلجامة بدليل السنة     
ـى عن كسـب   ����أن النـيب : (( -رضي اهللا عنه-حـديث أيب هريرة-أ    

رواه اإلمام أمحد، والنسـائي،والبيهقي،وغريهم،وهو حـديث   )) …احلجــام 
  .صحيح 

  : قال �عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-ديجحديث رافع بن خ-ب    
  .رواه مسلم  ))كسب احلجام خبيث  …((

كسب  ����حرم رسول اهللا  (( : قال-رضي اهللا عنه-حديث أنس بن مالك-ج    
وسيأيت الكـالم على احلكـم  . رواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ))احلجام 

إن شاء اهللا-على هذا احلديث بعد- .  
  :ن األحاديث وجه الداللة م

أا نصت على حرمـة كسـب احلجـام،ألن األصـل يف النـهي أنـه           
للتحرمي،وكذلك وصفه كسب احلجام باخلبث ظاهر يف الداللة على حرمته،وأما 

  .) 1(حديث أنس فصريح يف الداللة على عدم جواز ذلك الكسب 
  

  : سبب اخلالف
  . �اردة عن النيب تعارض األحاديث الو:سبب اختالفهم يف هذه املسألة    

  
  ــــــــــــــ

  ).5/285:(ونيل األوطار) 3/223: (بداية اتهد،البن رشد :انظر-1
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  : الراجح من اخلالف
  :هو –والعلم عند اهللا  –املترجح من األقوال املتقدمة     

القول بصحة اإلجارة على احلجامة،وكراهية أكل مثنها للحر خاصة،وذلك ملـا  
  :يأيت
لصحة داللة النقل والعقل على ذلك،كما تقدم بيانـه يف اسـتدالل   :والً أ    

  .أصحاب هذا القول 
أنَّ هذا القول فيه مجع بني األدلة،ودفع لدعوى التعارض،واجلمع بني  :ثانياً     

األدلة أوىل من العمل ببعضها،وترك البعض اآلخر،كما هـو مقـرر يف علـم    
  .األصول 

  :أصحاب القول الثالث،فيجاب عنه من الوجوه التالية وأما استدالل:ثالثاً    
  :الوجه األول    

اشتمل علـى النـهي عـن كسـب      -رضي اهللا عنه–أن حديث أيب هريرة 
احلجام،واألصل يف النهي أن حيمل على التحرمي ،ولكن بشرط عـدم وجـود   

  .وفعله  �الصارف،وهنا قد وجد الصارف من قول النيب 
وأما .يف حديثه الصحيح -رضي اهللا عنه-ك يف أمره أليب طيبةفأما قوله ،فذل    

احلـرام أو   �فعله،فذلك يف إعطائه احلجام أجرته،إذ ال يصح أن يعطي الـنيب  
  . )1(يعني عليه 

  ــــــــــــــــ
  ) .6/122:(يف املغين -رمحه اهللا-اإلمام ابن قدامة:أشار إىل هذا اجلواب -1
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  :الوجه الثاين
ال  -رضي اهللا عنه-وصف كسب احلجام باخلبيث،كما يف حديث رافع أنَّ    

يستلزم التحرمي ، ولذلك ورد وصف الثوم والبصل باخلبـث،مع أمـا مـن    
  .)1(املباحات

  :الوجه الثالث
مل أقف على من صححه،وهو معـارض  –رضي اهللا عنه –أن حديث أنس     

 �فذكر احتجام الـنيب   أنه سئل عن كسب احلجام:((مبا ثبت يف الصحيحني 
فيه  �،فكونه مل يذكر حترمي النيب ))وإعطائه أليب طيبة الصاعني أجرةً للحجامة

إشارة إىل بعد صحة رواية التحرمي،وإن كان التحرمي وارداً من طرق صـحيحة  
  .-رضي اهللا عنهم-عن غريه من الصحابة

ـ : وإالَّ أن يقال     ه منسـوخاً،وهذا  إنه كان عاملاً بالتحرمي،ومل يذكره لكون
يف مجعهم بني هذه األحاديث املختلفة،فإم  -رمحهم اهللا-بعض العلماء مسلك

  . )2(يرون أن النهي كان يف أول األمر مث نسخ 
  

  ـــــــــــــــــ
  .وزاد املعاد،البن القيم )6/122:(املغين والشرح الكبري: انظر-1
-ونسب إىل الطحـاوي )4/309:(احلافظ ابن حجر يف الفتح:أشار إىل هذا املسلك-2

اإلمام :ومال إىل هذا املسلك.جنوحه إليه،مث رده بأن النسخ ال يثبت باالحتمال-رمحه اهللا
يف -رمحـه اهللا -وحكاه اإلمام ابن رشد اجلد)5/84: (يف املبسوط -رمحه اهللا-السرخسي

  .ورجح اجلواب بأن النهي للكراهة،وأن احلديث ليس مبنسوخ )8/446: (البيان
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هذا إما ضـعيف،أو صـحيح   -رضي اهللا عنه-وعلى كلٍّ فإن حديث أنس    
 -رضي اهللا عنه -منسوخ،أو صحيح حممول على ما محل عليه حديث أيب هريرة

  .) 1( املتقدم
  :وخالصةً ملا تقدم، أقول    

  ا للحـرالراجح هو القول بصحة عقد اإلجارة على فعل احلجامة،وكراهة أكلِ أجر
ند وجود املشارطة،فأما إنْ أعطي احلر ماالً بدون شـرط سـابقٍ فلـه    خاصة ، هذا ع

  .أخذه،وال كراهـة يف ذلك ، واهللا أعلم  
  
  
  

 
�     �      �  

  
  

  
  
  

  
  ــــــــــــــــــ

  ) . 610-601:(أحكام اجلراحة،للشنقيطي: انظر-1
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  :أوقـات احلجـامة 



فيد حصر فعل احلجامة يف أوقـات  عدةٌ من األحاديث،ت �ورد عن النيب     
معينة بالنسبة أليام األسبوع،وكذلك أليام الشهر،وأيضاً حتذر ومتنع من فعـل  
احلجامة يف أيام معينة،وهذه األحاديث كثري منها ال يصح ثبـوت سـندها إىل  

بعضاً من هذه األحاديث املنتقَدة عنـد   -مبشيئة اهللا-،فسأذكر � رسـول اهللا
،وإنْ كـان  �مث أذكر ما صح ثبوته عـن الـنيب   -هم اهللارمح-أهل احلديث

التصحيح هنا مما اختلف فيه اجتهاد النقاد واحلفاظ من أهل صناعة احلديث،إالَّ 
  . -رمحهم اهللا –أنين اخترت ما قرر ثبوته وصحته أئمتهم وكرباؤهم 

  :فأقول    
  : األحاديث الضعيفة،واملوضوعة،بالنسبة أليام األسبوع

  . ))احلجامة يوم األحد شفاء(( -1    
  ) .2759:رقم:(ضعيف اجلامع: انظر.ضعيف جداً: احلديث

  .)) احلجامة يوم الثالثاء لسبع عشرة من الشهر،دواء لداء السنة ((-2    
  ) .2759:رقم:(ضعيف اجلامع: انظر.موضوع:احلديث

اً،فال يلـومن  من احتجم يوم األربعاء، أو يوم السبت،فرأى يف جسده وضح((-3    
  . ))إالَّ نفسه 
  ).1672و1524و1408:رقم:(السلسلة الضعيفة: انظر.ضعيف:احلديث

  .)) من احتجم يوم اخلميس،فمرض فيه،مات فيه ((-4    
  ) .1409:رقم:(انظر السلسلة الضعيفة.منكر جداً: احلديث
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م أنه كان ينهى أهله عن احلجامـة يـو  -رضي اهللا عنه-عن أيب بكرة -5    
أنَّ يـوم الثالثاء يوم الدم،وفيه ساعــة ال  ((: �الثالثاء،ويزعم عن رسول اهللا 

  .))يرقأ فيه الدم
  ) .2/379:(ضعيف الترغيب:انظر.ضعيف:احلديث

  .))إنَّ يف اجلمعة ساعة ال حيتجم فيها حمتجم إالَّ عرض له داء ال يشفى منه(( -6    
  ).1411:رقم: (السلسلة الضعيفة:انظر.ضعيف:احلديث

  .)) إنَّ يف اجلمعة لساعة ال حيتجم فيها أحد إالَّ مات ((-7    
  ) .1412:رقم: (السلسلة:انظر.موضوع:احلديث

  .كال،أو بعضاً،قد حكم عليها مجلة من احلفاظ بعدم الثبوت:األحاديث املتقدمة
واحلاصل أنه ):( 9/58(يف اموع شرح املهذب -رمحه اهللا-قال اإلمام النووي

  ).ثبت شيٌء  يف النهي عن احلجامة يف يوم معني ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم  مل ي
كتب :وقال غري واحد من أئمة احلديث مثل ذلك، وينظر إطالعاً على أقواهلم 

  . )1(الضعاف واملوضوعات 
  ـــــــــــــــــ

ن وعو)10/149:(وفتح الباري)24/350:(التمهيد، البن عبد الرب:-أيضاً  -وانظر-1
) 9/98:(ونيـل األوطـار  )175-6/174:(وحتفـة األحـوذي  )10/241: (املعبود

وخامتـة  ) 2/641:(وكفاية الطالب،أليب احلسن املالكي)1/82:(واإلنصاف،للمرداوي
والتحديث مبا قيل ال يصح فيه حديث،للعالمة بكـر  )264:(سفر السعادة،للفريوزآبادي

  ) .334:(أبوزيد
  
  

43  



  :فـائــدة 
اإلحتجـام يـوم السـبت،ويوم    :-رمحـه اهللا -أمحد بن حنبل كره اإلمام    

يـوم األربعاء،فأصـابه   :بلغين عن رجل أنه تنور واحتجم،يعين:(األربعاء،وقال
  ) .نعم :كأنه اون باحلديث،قال:الربص فقلت له

  
وعنـه  )1/109( -رمحهـم اهللا -قال ابن مفلح يف الفروع من كتب احلنابلـة 

كـره  ):(1/82(بهويت،يف كشاف القنـاع وال)1/127(املرداوي،يف اإلنصاف
حرب،وأبو طالب،وعنه الوقف يف :أمحد احلجامة يوم السبت،ويوم األربعاء،نقله

كان أبو عبـد  :قال حنبل!!واملراد بال حاجة …يوم اجلمعة،وفيه خرب متكلم فيه 
  .) 1()اهللا حيتجم أي وقت هاج به الدم،وأي ساعة كانت،ذكره اخلالل

إن فعلت يف هذه األيام بغـري   -رمحه اهللا-أنَّ الكراهة عند اإلمام أمحد :فعلم مما تقدم
  . أما إن فعلها حلاجة فال كراهة.حاجة
إنْ ترك املسلم اإلحتجام يف هذه األيام توقياً،فله ذلك،خاصةً وأن بعـض  :وعليه

  .كما سيأيت �أهل العلم يثبت نسبةَ بعض هذه األحاديث إىل رسول اهللا 
حتجام لغري حاجة،لعلة عدم صحة الوارد يف النـهي عن اإلحتجام وإن فعل اإل

  .يف هذه األيام،فله ذلك
  ــــــــــــــــ

والطـب النبـوي،البن   )10/149:(وفـتح البـاري  )24/350:(التمهيـد : انظر-1
  ) . 6/35:(وفيض القدير.واآلداب الشرعية ،البن مفلح )74ص:(القيم

44  
يب احلســن املالكي،من كتب املالكية أل)2/641(جاء يف كفاية الطالب     

وقـال ابـن   .حسنة،أي مستحبة يف كل أيام السنة:واحلجامة:(-رمحهم اهللا -



ولصحة إميان مالك بالقدر،كان ال يكره احلجامة،وال شيئاً من األشياء يوم :رشد
  ).السبت،واألربعاء،بل يتعمد ذلك فيهما 

  
  
  
  

�     �     �  
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  : صحيحة بالنسبة أليام األسبوعاألحاديث ال



يا نافع تبيغ يب الدم فالتمس يل :قال له-رضي اهللا عنهما-عن نافع،أنَّ ابن عمر  
حجاماً،واجعله رفيقاً إن استطعت،وال جتعله شيخاً كبرياً،وال صبياً صـغرياً،فإين  

 احلجامةُ على الريق أمثلُ،وفيها شفاء وبركة،وتزيد يف:(( يقول �مسعت رسول اهللا 
العقل واحلفظ،واحتجموا على بركة اهللا يوم اخلميس،واجتنبوا احلجامة يوم األربعـاء  
واجلمعة والسبت واألحد حترياً،واحتجموا يوم االثنني والثالثاء؛فإنه اليوم الذي عـاىف  
اهللا فيه أيوب،وضربه بالبالء يوم األربعاء،فإنه ال يبـدو جـذام وال بـرص إالَّ يـوم     

  .رواه ابن ماجة يف السنن ، وغريه .  ))لة األربعاء األربعاء،ولي
يف السلسـلة  -رمحـه اهللا -حسنه مبجموع طرقه اإلمام األلبـاين :احلديث    

  .حسن لغريه : قال) 3/354(ويف صحيح الترغيب)766:رقم: (الصحيحة
  : األحاديث الضعيفة،واملوضوعة بالنسبة أليام الشهر

 لسبع عشـرة،أو لتسـع عشـرة،أو إحـدى     احتجموا خلمس عشرة،أو((-1    
  .)) وعشرين،ال يتبيغ بكم الدم فيقتلكم 

  ) .1863:رقم:(السلسلة الضعيفة:انظر.ضعيف:احلديث
  .)ال يتبيغ (:دون قوله �قد صح احلديث من فعل النيب  :تنبيه    

  . )التبيغ(:دون -كما سيأيت–حنوه  �وصح من قوله 
  !! .)خلمس عشرة (:ديث لفظيف هذه األحا �وليس يف الثابت عنه 

إذا هـاج بأحـدكم الـدم    (( : بلفـظ  �فهو ثابت عنـه  )التبيغ:(أما لفظ    
  . ))فليحتجم،فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله 

  . -إن شاء هللا  –تقدم ذكـره ، وسيأيت شرحه يف موضعه   
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ين،وال من أراد احلجامة فليتحر سبع عشرة،أو تسع عشرة،أو إحدى وعشر((-2    
  .)) يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله 

  ) .1864:رقم:(السلسلة الضعيفة:انظر .ضعيف جداً: احلديث
  ! .فقهاً واصطالحاً كسابقه : والكالم عليه    
  .)) احلجامة يوم الثالثاء لسبع عشرةَ مضت من الشهرِ دواء السنة ((-3    

،وروي حنوه - عنهرضي اهللا-موضوع،روي من حديث معقل بن يسار:احلديث
ــرة  ــديث أيب هري ــن ح ــه-م ــي اهللا عن ــح -رض ــاً–وال يص -أيض

  ) .3/379:(وضعيف الترغيب)1799:رقم:(السلسلة:انظر
فيه ذكْر اليومِ من األسبوع حاصراً فعلَ احلجامة بيـوم مـن   :هذا احلديث    

  .الشهر،فاجتمع نسبة اليوم من األسبوع،واليوم من الشهر،ولذلك ذكرته هنا 
  : ـاديث الصحـيحة بالنسبة أليام الشهراألح
إنَّ خري ما حتتجمون فيه يوم سبع عشرة،ويوم تسع عشـرة،ويوم إحـدى   (( -1    

  . ))وعشـرين 
  ) .3/352: (صحيح الترغيب:انظر.لغريهصحيح :احلديث

حيتجم يف األخدعني والكاهل،وكان حيتجم لسبع عشرة  ����كان رسول اهللا (( -2    
  . ))ى وعشرين ،وتسع عشرة،وإحد

: صـحيح الترغيـب  )908:رقم: (السلسلة الصحيحة:انظر.حسن : احلديث
)3/353. (  

من احتجم لسبع عشرة،وتسع عشرة،وإحدى وعشرين كان شفـاًء مـن  ((-3    
  . )) كلِّ داٍء
  ) .3/353: (صحيح الترغيب: انظر. حسن :احلديث
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  :فـصـلٌ
إمنا هو عند عـدم  :من األسبوع،أو الشهر حتديد فعل احلجامة بالنسبة لليوم    

  :أن احلجامة تنقسم إىل قسمني: احلاجة إىل احلجامة،وذلك
  اختياري :القسم الثاين-ب.                            ضروري :القسم األول-أ 

  .األفضل فيه أن يكون موافقاً لأليام املذكورة يف هذه األحاديث :فاالختياري   
  .ىت وجد االحتياج إليه يفعلُ م:والضروري

وهذه ): (46-45ص(يف الطب النبوي  –رمحه اهللا -قال اإلمام ابن القيم     
وما يليه -أن احلجامة يف النصف الثاين،:األحاديث موافقة ملا أمجع عليه األطباء 

أنفع من أوله وآخره ،وإذا استعملت عند احلاجـة   -من الربع الثالث من أرباعه
 من أول الشهر وآخره : وقت كانإليها نفعت أي.  

كان أبو عبد : حدثنا حنبل،قال: أخربين عصمة بن عاصم،قال: قال اخلالل    
إىل أن  -…اهللا أمحد بن حنبل حيتجم أي وقت هاج به الدم،وأي ساعة كانت 

فيما إذا كانت علـى سـبيل   :واختيار هذه األوقات للحجامة:-قال اإلمام ابن القيم
فحيثما وجـد  :وأما يف مداواة األمراض.حرز من األذى،وحفظاً للصحة االحتياط والت

  )) .االحتياج إليها،وجب استعماهلا 
  
  
  
  

48  
يف الطـب مـن الكتـاب    -رمحـه اهللا  -وقال موفق الـدين البغـدادي      

كلـه إذا  -أي يف األيام املنهي عن االحتجام فيهـا  -هذا النهي): (47ص:(والسنة



قت املرض،وعند الضرورة،فعندها سواء كان سبع عشرة،أو احتجم حال الصحة،أما و
  . )1()عشرين

  
  
  
  

�   �   �  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  ــــــــــــــــ
ــر -1 ــاري :وانظ ــتح الب ــدير )10/149: (ف ــيض الق ــة )1/181:(وف وحتف

  ). 6/175:(األحوذي
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  :مـواضع الـحجـامة 



واضع احلجامة مـن  معرفة م:من املهمات اليت ينبغي معرفتها لصانع احلجامة    
  :سيأيت ذكرها يف قسمني :جسد اإلنسان،وهذه املواضع

مـن جسـده    �املواضع اليت احتجم عليهـا الـنيب   : القسم األول -1    
من املواضع،وقد أنبه على بعض مـا مل   �الشريف،مقتصراً على ما صح عنه 

  .يصح ملناسبة يف ذلك
  

،وغريهم يف مصـنفام مـن   ما ذكره األطباء املتقدمون:القسم الثاين -2    
مواضع احلجامة،متبِعاً ذكر كـالمِ األطبـاء املعاصرين،وأصـحاب اخلـربة     

  .واالختصاص يف علم صناعة احلجامة 
  :االحتجام عليها ����املواضع اليت ورد عن النيب :القسم األول

  ):احلجامة وسط الرأس  (      
يف  ����احتجم النيب  (( : -رضي اهللا عنهما-روى البخاري عن ابن عباس-1    

  . ))حلى جملٍ:رأسه وهو حمرم،من وجع كان به،مباء يقال له
احتجم وهو حمـرم يف   ����أنَّ رسول اهللا  ((  : -رضي اهللا عنه-ويف رواية عنه    

  .)) رأسه، من شقيقة كانت به  
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احتجــم   ����أنَّ رسـول اهللا   ((: -رضي اهللا عنه-وعن عبد اهللا بن حبينة-2    
أخرجه البخاري،ومسـلم   ))بلَحيِ جملٍ من طريق مكة،وهو حمرم،يف وسط رأسه 

  . ))حلي مجل ((: بدون ذكر
ــه     ــل  ((: قولـ ــي مجـ ــتح    ))حلـ ــافظ يف فـ ــال احلـ قـ

بلحى مجل بفتح الالم وحكـى كسـرها   :قوله):(10/152و4/51(الباري
  )) .وسكون املهملة وبفتح اجليم وامليم موضع بطريق مكة 

  
أنَّ أبا هند :(( -رضي اهللا عنه–يف سنن أيب داود، وغريه،عن أيب هريرة ثبت     

  . ))يف اليافوخ  ����حجم النيب 
  . )1(هو وسط اهلامة حيث ملتقى عظم مقدم الرأس وعظم مؤخره : اليافوخ

  
  : )احلجامة يف األخدعني والكاهل ( 

م يف حيـتج  ����كان رسـول اهللا   :(( قال-رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك     
احـتجم   ����أنَّ النيب ((: رواه الترمذي ،وأبو داود بلفظ ))…األخدعني والكاهل 

  .حديثٌ حسن  ))ثالثاً يف األخدعني والكاهل 
  
  

___________________  
  ) .1/55:(املخصص،البن سيده : انظر-1
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  . عرقان يف جانيب العنق  :  األخـدعان    



عرقان خفـيان فـي : اَألخدعان:(-خدع:مادة-قال صاحب لسان العرب    
   زِفنطةُ علـى أَحـدمها فــيرنق، ورمبا وقعت الشجامة من العموضع الـح

أَنـه احتــجم   : وفـي الـحديث. صاحبه َألن اَألخدع شعبةٌ من الورِيد 
ني والكاهل؛ اَألخدعانعدعلـى اَألخ :نق قد خـي العـيا عرقان فـي جانِبف

مها عرقـان فــي الرقبـة،    :وبطَنا،و اَألخادع الـجمع؛وقال اللـحيانـي
  ) .اَألخدعان الودجان : وقـيل

  .ما بني الكتفني،عند الفقرة السابعة من الفقرات العنقية : والكاهل    
  . )1(أي اثنتني يف األخدعني،وواحدة يف الكاهل ))ثالثاً (( : وقوله

  : )رك احلجـامةُ على الـو( 
ثبــت عند أيب داود يف سنــنه،وغريه من طــريق أيب الزبري عـن      

  .)) احتجم على وركه من وثء كان به  ����أن النيب (( : -رضي اهللا عنه-جـابر
الـورك بـالفتح   :بفتح الواو وكسر الراء ،ويف القاموس: على وركه قوله     

  .والكسر ككتف ما فوق الفخذ 
  

  ـــــــــــــــــ
  ) .9/57(اموع شرح املهذب: نظرا-1
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بفتح واو وسكون مثلثة آخره مهزة،والعامة تقول باليـاء   :وقوله من وثء     
وهن،أو وجع يصيب اللحم وال يبلغ العظم ،أو وجع يصـيب  :،وهو غلط،وهو

  .) 1( العظم من غري كسر
  
  : )احلجـامة على ظهر الـقـدم ( 

رضي اهللا -وسنن أيب داود،والنسائي عن أنسثبت يف مسند اإلمام أمحـد،    
  . ))احتجم وهو حمرم،على ظهر القدم من وجع كان به  ����أن رسول اهللا (( : -عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
) 5/193: (،وحاشية السندي على سنن النسائي)10/245: (عون املعبود: انظر-1
.  
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  :فـائـدة 

   )ودحقْرة القفا احلجامة يف جوزة القَمة،أو ن: (  
احلث على االحتجام يف جوزة القمحـدوة ،أونقـرة     �روي عن النيب     

املنع من االحتجام عليها،وكـلُّ  :القفا،وكذلك روي عنه عليه الصالة والسالم
  . �ذلك ال يصح عنه 

  
عليكم باحلجامة يف جوزة القَمحدوة،فإا دواء مـن اثنـتني وسـبعني داء    (( -1    
  .))سة أدواء،من اجلنون،واجلذام،والربص،ووجع الضرس ومخ
  ) .3762رقم: (ضعيف اجلامع: انظر.ضعيف:احلديث    
  

  .))احلجامة يف نقْرة الرأس تورث النسيان،فتجنبوا ذلك (( -2    
واألسـرار  )59ص: (املنـار املنيـف،ابن القـيم   : انظر.موضوع: احلديث    

ــة،للقاري ــان،للغ)168: (املرفوع ــى  )631: (زيواإلتق ــاز عل والغم
والكشـف  )841:(والفوائـد اموعة،للشـوكاين  )93: (اللماز،للسمهودي
وتذكرة )1/388: (واملقاصد احلسنة،للسخاوي)1/341: (اإلهلي،للطرابلسي

: وأسـىن املطالـب،للحوت  )1/1106: (وكشف اخلفاء)207:(املوضوعات
)573.(  

خـر الـدماغ ،كمـا يف املصـباح     حفرةٌ آ:القَمحدوة،أو نقْرةُ القَفا،هي    
  ).761ص:(املنري
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  : وقد اختلف يف االحتجام يف نقرة القفا على قولني
  :القول األول    

بأن احلجامة علـى نقْـرة القفـا تـورث     :اختار قوم املنع،وعللوا ذلك     
من النهي  �النسيان،وذلك أنَّ مؤخر الدماغ موضع احلفظ،وملا ورد عن النيب 

  .) 1( كيف ذل
  :القول الثاين    
أنَّ احلجامة نافعة يف نقْرة القفا،وقـد دلَّ علـى ذلـك الطـب والواقـع          

  .-أيضاً-العملي،والشرع
  :واجلواب على املعترض    
   .فبطل التعليل به �احلديث الذي ورد فيه ذكر النهي ال يثبت عن النيب :أوالً  
جامة إذا استعملت بغري ضرورة تضعف مؤخر نوافق املانعني الرأي أنَّ احل:ثانياً  

فإا نافعة للمحتجم طباً وشرعاً؛فقد :الدماغ،أما إذا استعملت لغلبة الدم عليها
أنه احتجم يف عدة أماكن من قفاه،حبسب ما اقتضاه احلال :  �ثبت عن النيب 

  . )2(يف ذلك؛واحتجم يف غري القفا حبسب ما دعت إليه حاجته 
  :الترجيح    

  .هو اختيار القول الثاين،لقوته من حيث التعليل الشرعي،وكذلك التعليل الطيب  
__________________  

  ) .1/309:(القانون،البن سينا:انظر
  ) .44ص :(الطب النبوي،البن القيم:انظر

  
55  

  :فـصـل 



،هي من باب ما دعت إليه الضـرورة  �املواضع اليت احتجم عليها  النيب     
  .من باب اإللزام،واالقتصار عليها واحلاجة،وليس 

االحتجـام يف هـذه املواضـع،وقد دلَّ     �نعم هناك حكم كثريةٌ لفعل النيب 
  .عليها،وبينها الطب قدمياً وحديثاً 

لكن تقدمي هذه املواضع عند فعل احلجامة حلفظ الصحة مطلقـاً، أو عنـد       
أجلها،قد يكون مستحباً، أو  احلجامةَ من  �وجود العلة املشاة اليت فعل النيب 

وحثَّه يف أمور الطب من باب التشريع،وليس  �وذلك ألن أفعال النيب . مطلوباً
من باب املشورة وإبداء الرأي يف أمر من أمور الدنيا،كما قـال ذلـك ابـن    

  ! .خلدون،ومن وافقه من املتقدمني،وبعض من املعاصرين 
  ):493ص : (قال ابن خلدون يف مقدمته  

وللبادية من أهل العمران طب يبنونه يف غالب األمر على جتربة قاصرة على (    
بعض األشخاص، ويتداولونه متوارثاً عن مشايخ احلي وعجائزه،ورمبا يصح منه 
البعض،إالَّ أنه ليس على قانون طبيعي،وال عن موافقة املزاج،وكان عند العرب 

كاحلـارث بـن كلـدة    : من هذا الطب كثري،وكان فيهم أطباء معروفـون 
وغريه،والطب املنقول يف الشرعيات من هذا القبيـل،وليس مـن الـوحي يف    

من نـوع   �شيء،وإمنا هو أمر كان عادياً للعرب،ووقع يف ذكر أحوال النيب 
أحواله اليت هي عادة وجبلَّةٌ،ال من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من 

مل يبعث لتعريف الطب،وال غريه من إمنا بعثَ ليعلمنا الشرائع،و �العمل،فإنه 
  .العاديات
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أنتم أعلـم بـأمور   (( : وقد وقع له يف شأن تلقيح النخل ما وقـع،فقال    
فال ينبغي أن حيمل شيء من الذي وقع من الطب الـذي وقـع يف   )).دنياكم 

األحاديث الصحيحة املنقولة على أنه مشروع،فليس هناك ما يدل عليه،اللهم إالّ 
عمل على جهة التربك،وصدق العقد اإلمياين،فيكون له أثـر عظـيم يف   إن است

النفع،وليس ذلك من الطب املزاجي،وإمنا هو من آثار الكلمة اإلميانية،كما وقع 
  ) .يف مداواة املبطون بالعسل وحنوه 

  
  :اجلواب على هذا االعتراض 

تكثريها،ودرء لـما كانت شريعةُ اإلسالم مبنيةً على جلب املصاحل و: أقول    
حفظ النفس،اندرج علم الطـب يف  :املفاسد وتقليلها،وكان من مقاصد الشريعة

ضرورة حفظ النفس،إذ حفظ النفس هو املقصد الثاين من مقاصد الشريعة بعد 
  .حفظ الدين

إنما وضع خـادماً هلذا املقصــد،ويف هــذا يقـول    :وعـلم الطـب    
والطب كالشرع،وضـع جللـب   : (-اهللا رمحه–اإلمـام العز بن عبد السالم 

  .) 1() مصاحل السالمة والعافية،ولدرء مفاسد املعاطب واألسقام 
  
  

  ــــــــــــــــــ
  ) .1/4:(قواعد األحكام:انظر-1
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علم الطب بعلم الشرع،جبامع جلبـهما ملصـاحل السـالمة    -رمحه اهللا–فقرن 
  .) 1( والعافية،ودفعهما ملفاسد املعاطب واألسقام

وقد جاءت أحاديث صحيحة  كـثرية حاثـةً علـى تعلـم الطـب،واألمر      
  .بالتداوي،واحلض على اختيار الطبيب احلاذق 

يراعي صفات األطعمة،وفوائدها،ويراعي استعماهلا على  �وكان نبينا 
  . )2(قاعدة الطب 

فعله  �فالطب من السنن القائمة،ألنه : ( -رمحه اهللا–قال اإلمام الذهيب 
  . )3() وأمر به

يرى هذا العلـم   �دليلٌ ظاهر على أنَّ النيب : وما ورد يف أدلة الشريعة
  .معترباً 

  
  
  

_________________  
  ) .93ص:(التداوي واملسؤولية الطبية:انظر-1
  ) .1/456: (التراتيب اإلدارية،للكتاين:انظر-2
  ) .219ص :(الطب النبوي -3
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يف أمور الطب  �ا فعله، أو قاله النيب أنه ال يصح أن يقال أن م:فعلم مما تقدم
من القياس،أو التجربة واالجتهاد القابل للخطأ والصواب،فهذا ممتنع حفاظاً على 

  .أرواح الناس 
الشـريعة  :وألن الوارد يف الكتاب والسنة هو تشريع جيب األخـذ به،وأيضـاً  

اضعة عصـرية  اإلسالمية بشموهلا وثباا،هلا فضل السبق لكلِّ  تقعيد طيب،أو مو
يف جمال الرعاية الصحية،وحفظ الصحة،سواء كان ذلـك الطـب وقائيـاً،أو    

  .عالجياً
يف أمور الطب معجزة مـن   �أنَّ كالمه :ومحداً هللا فقد أثبت الطب احلادث

  .معجزاته 
 ـبهةش وعقالُ ملن داخل قلبه نلـيس كطـب   �إن طـب الـنيب   :وختاماً ي

قَّن قطعي إهلي صادر عـن الوحي،ومشـكاة   متي: �فإنَّ طب النيب :(األطباء،
  عـدم كَرنوظنون وجتارب،وال ي  سدالنبوة،وكمال العقل،وطب غريه أكثره ح
انتفاع كثري من املرضى بطب النبوة،فإنه إمنا ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد 

  .باإلميان واإلذعان:الشفاء له،وكمال التلقي له
مل حيصل به :إنْ مل يتلق هذا التلقي-فاٌء ملا يف الصدورالذي هو ش-فهذا القرآن

شفاء الصدور من أدوائها؛بل ال يزيد املنافقني إالَّ رجساً إىل رجسهم،ومرضاً إىل 
  .مرضهم 

  :فطب النبوة ال يناسب إالَّ األبدان الطيبة!وأين يقع طب األبدان منه؟
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فإعراض الناس .الطيبة،والقلوب احلية كما أنَّ شفاء القرآن ال يناسب إال األرواح
  .الشفاء النافع:كإعراضهم عن االستشفاء بالقرآن،الذي هو:عن طب النبوة

وليس ذلك لقصور يف الـدواء،ولكن خلبث الطبيعة،وفسـاد احملـل وعـدم    
  .) 1() واهللا املوفق .قبوله

  
  
  
  

�     �      �  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  ) .28-27:(بن القيمالطب النبوي،ال: انظر -1
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  :القـسم الثاين
ــدمون،وغريهم يف  (  ــاء املتق ــا األطب ــيت ذكره ــة ال ــع احلجام مواض

مصنـفام،وكذلك ما ذكـره األطبـاء املعاصرون،وأصـحاب اخلـربة     
  ) .واالختصاص يف علم صناعة احلجامة من هذه املواضع 

  :لةً من املواضع،منهاذَكَر املتقدمون من األطباء وغريهم يف تضاعيف مؤلفام مج
  ) :احلجامة وسط الرأس ( -1

من الصداع، والنعاس، ووجع الضرس،ومن سـقي سـماً،وظلمة   : وهي نافعة
  .البصر،وغري ذلك 

  ):احلجامة على نـقْرة القفا ( -2
من السواد حتت العني،والنتوء العارض فيها،ومن ثقل احلاجبني واجلفـن،  : نافعة

إالَّ أا تفعل عند احلاجـة ال  .تنفع كثرياً من أمراض العنيو-أيضاً–ومن جربه 
  .غري،كما تقدم تفصيله عند احلديث عن االختالف يف حجامة نقرة القفا

  ) :احلجامة على األخدعني ( -3
ــة ــه : نافع ــراض الرأس،وأجزائ ــن أم ــنان،واألذنني، : م كالوجه،واألس

  .والعينني،واألنف، واحللق،وغري ذلك 
  ) :لى الكاهل احلجامة ع( -4

  .من وجع املنكب واحللق،وأمراض الطحال، والكبد،والصدر،وغري ذلك : نافعة
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  ) :احلجامة حتت الذَّقَنِ ( -5
من وجع األسنان،والوجه،واحللقوم إذا استعملت يف وقتها،وتنقي الرأس : نافعة

  .والكتفني 
  
  ) :احلجامة أسفل الظهر ( -6

كالسلس وحرقة البول،ومن :،واملثانة وأمراضهامن وجع الظهر،والكلى: نافعة 
دماميل الفخذ،وجربه،وبثوره،ومن داء النقْـرِس،وداء الفيل،والبواسـري،وآالم   

  .الرحم،ومن حكة الظهر
  
  ) :احلجامة على الفخذين ( -7

من ورم اخلصيتني،وخراجات الفخذين : احلجامة على الفخذين من األمام نافعة
  .والساقني 

  .من األورام ،واخلراجات احلادثة يف اإلليتني : نافعةومن اخللف 
  
  ) :احلجامة على الركبة ( -8

  .من مجيع آالم الركبة،والقروح الرديئة : نافعة
  
  ) :احلجامة على الساق ( -9

  .من قروح الساقني،والنقرس، وعرق النسا،ونافعة لصحة الدماغ: نافعة
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  ) :احلجامة على ظهر القدم ( -10
الدورة الشـهرية عنـد    -من قرح الفخذين والساقني،وانقطاع الطمث: نافعة

  .واحلكَّة العارضة يف اخلصيتني -النساء
  .)1(وغري ذلك من املواضع املبسوطة عندهم 

  
  
  

�    �    �  
  
  
  

_____________________  
وكتاب املنصوري يف الطـب،أليب بكـر   )310-1/309:(القانون،البن سينا:انظر-1

والرسالة الذهبيـة يف  ) 53: (وتسهيل املنافع)2/88:(وتذكرة داود) 331ص: (الرازي
واملنـهج  )45-43ص: (والطب النبوي،البن القيم)162ص: (الطب،لإلمام علي الرضا

واإلبـداعات الطبيـة لرسـول    )إخل252ص: (السوي يف الطـب النبوي،للسـيوطي  
يـل  ون)3/404: (وفـيض القـدير  )10/149: (وفتح البـاري )207ص:(اإلنسانية
) 175-6/174:(وحتفـة األحـوذي  )10/242: (وعون املعبـود )9/98:(األوطار

  .واآلداب الشرعية ،البن مفلح 
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  :فَـصـلٌ 
  .وأما األطباء املعاصرون،وكذلك أصاحب اخلربة واالختصاص يف علم احلجامة

  .فيذكرون هذه املواضع اعتماداً منهم على  االستقراء والتجارب
يف جسـد  ) 1(ون تلك املواضـع مـن مسـارات الطاقـة    وكثري منهم يستمد

  ).باإلبر الصينية :(اإلنسان،وهي الطريقة املتبعة عند الصينيني يف عالجهم املسمى
  .أن احلجامة تأيت بنتائج أفضل مرات عدة من اإلبر الصينية: ويرى األطباء

  :معللني ذلك،بقوهلم
حلجامة،فتعمل على دائـرة  إن اإلبر الصينية تعمل على نقطة صغرية،وأما ا -1

  .سم تقريباً  5: قطرها
  .يتم ا تنبيه مراكز اإلحساس ال غري :اإلبر الصينية  -2

فيتم ا تنبيه مراكـز اإلحساس،إضـافةً إىل حتريـك الـدورة     : أما احلجامة
  . )2(الدموية،وتنبيه جهاز املناعة 

  :يف استعماهلا نوع خماطرة،منها: اإلبر الصينية -3
وهو ما ميكن أن حيصل عند إدخال اإلبرة،فــتدمر األوردة  :ري األنسجةتدم-أ

  .أعضاًء كبرية كالرئتني مثالً:واألعصاب،أو حىت بدرجة أقل
وهنا ميكن أن خيرج اهلواء من الرئة املثقوبة،ويدخل يف احليـز ااور،فيحـدثُ   

  .ضغطاً متزايداً يؤدي إىل توقف الرئة عن العمل واالختناق 
  ــــــــــــــ

: سـامية محـزة عـزام   :كتاب دليل البدائل الطبية،للدكتورة:ينظر يف معرفة املسارات-1
  ).173ص : (والطب البديل،لغسان نعمان)208ص(
  .موقع املالكي للمعلومات الصحية ،على شبكة اإلنترنت :انظر -2
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ان أما إذا دمرت األعصاب،فيمكن أن يؤدي ذلـك إىل آالم عصـبية،أو فقـد   
  .لإلحساس، أو غري ذلك 

وهذا حيصل إذا ما استطاع العالج باإلبر ختليص املـريض  : إسكات املرض-ب
من أعراض املرض ،كاآلالم مثالً،فيعتقد املريض بأن حالته تتحسن،يف حـني أنَّ  

إذا كان أمل الظهر مصاحباً للسرطان،فإنه ميكن : فمثالً.املرض يتقدم حنو األسوأ
يزيل األمل،فيعتقد املريض بأنَّ احلالة تتحسن،يف حني أنَّ األورام للعالج باإلبر أن 
  .وهذه السلبيات املذكورة منتفية الوجود يف احلجامة .)1( مستمرة باالنتشار

حتديد مواضعها من خالل مواضـع األعصـاب   :واستطاع املهتمون باحلجامة
أخرى لردود فكل عضو يف اجلسم له أعصاب تغذيه،و)   2(اخلاصة بردود األفعال

   . )3(األفعال،ومن مثَّ يظهر لكل مرض رد فعل خيتلف مكانه

أنَّ احلجامة علـى الغـدد الليمفاويـة تقـوم بتنشـيطها،وتقوي      :ووجدوا 
  . C:املناعة،وجتعلها تقاوم األمراض ،والفريوسات،مثل فريوس

وغـري ذلك من الفـوائد اليت سيأيت ذكرها عند احلـديث عـن فــوائد    
 . -شاء اهللا إن -احلجـامة

  
____________________  

  ) .192ص:(الطب البديل:انظر-1
  ).164:(دليل البدائل الطبية:انظر يف معرفة ذلك-2
  .إسالم أون الين،على شبكة اإلنترنت :يف موقع:انظر تفصيل ذلك-3
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  :أقول 
أمكن االستفادة من معرفة توزيع األعصـاب  :نظراً لتقدم أحباث الطب املعاصر

: جللد،واألحشاء الداخلية لتحديد األماكن اليت تستعمل عليها احلجامـة على ا
  .للحصول على الفائدة املرجوة

ونستطيع االستفادة كثرياً يف هذا اال من اخلرائط التشرحيية الصينية املستعملة 
مـن  )1(يف العالج باإلبر الصينية،باإلضافة إىل كتب التشريح ،ووظائف األعضاء

  .املزيد من الفوائد الطبية للحجامة أجل احلصول على
وسأنقل هنا بعضاً من هذه اخلرائط والتصاوير املفيدة يف حتديد أماكن احلجامة 

  .للمرض الذي يراد عالجه 
  
  

����       ����      ����  
  
  
  
  
  
  

_______________________  
  ) .208ص: (اإلبداعات الطبية:انظر-1
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 بتقومي العمود الفقري املعاجلة

Chiropractic  
    

  
  يوجه وينسق مجيع أعضاء وأجهزة اإلنسان العصيب اجلهاز

" حزمة " زوج  منها خيرجكلَّ فقرة من فقرات العمود الفقري   أناملعلوم  ومن
يبني مناطق خروج األعصاب وتأثريها على أعضاء  أدناه واجلدولمن األعصاب 

  يف املكان املناسبمن هذا اجلدول يف وضع احملاجم  االستفادة وميكن اجلسم
   

 التأثريات الفقرات املناطق

 العنقية الفقرات

الدم إىل الـرأس ، الغـدة     مورد
ة الـرأس ، عظـام   فروالنخامية ،

الوجه ، الدماغ ، األذن الداخليـة  
ــيب   ــاز العص ــطى ،اجله والوس

 )الودي ( تاويبالسم

، توتر ، أرق ، نزلة برد رأسية ،  صداع 1
الشـقيقة،  صداع  الدم،ارتفاع ضغط 

إعيـاء   الذاكرة،إيار عصيب ، فقدان 
 .مزمن ، دوار 

، أعصاب العينني ، أعصاب  العينان
عظم اخلشـاء   ،السمع ، اجليوب 

 .وراء األذن ، اللسان ، اجلبني 

اجليوب ألنفية ،حساسية ، حول  مشاكل 2
، وجع األذن ،  العينني، صمم،مشاكل 

 .شعور باإلغماء ، حاالت عمى معينة 
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  ، األذن اخلارجية ،  الوجنتان
، العصب  األسنانعظام الوجه ، 

 . املثلث  الوجوه 

  ، التهاب عصيب ، ) أمل عصيب ( اياجلالنور 3
 .، أكزميا  البثورحب الشباب أو 

، الشفتان ، الفم ، القنـاة   األنف
 .السمعية 

القش ، التهاب القناة التنفسـية ،   محى 4
 ية األنف الزوائدفقد السمع ، 

الصوت ، غـدد العنـق ،    حبال
 البلعوم 

احلنجرة ، البحة ، أمراض احللق  لتهابا 5
 .التقرحي  اللوزتني، التهاب 

، العضـالت ، الكتفـان ،    العنق
 اللوزتان 

متصلبة ، أمل يف أعلـى الـذراع ،    رقبة 6
، السـعال الـديكي    اللوزتنيالتهاب 
 ،اخلناق

الدرقية ، أكياس مصـلية يف   الغدة
 . واملرفقنيكتفني ال

 ونزالت ، أمراض درقية  زكام 7

 الصدرية الفقرات

من املرفق فنازالً مبـا يف   الذراعان
واألصابع واملرئ  والرسغذلك اليد 
 ).القصبة اهلوائية ( والرغامي 

، السعال ، صعوبة التنفس ، ضيق  الربو 1
 .أسفل الذراع واليد يفالنفس ، أمل 

يف وظائف القلب ، علل صدرية  أمراض 2 .  القلبوصماماته ، شرايني القلب
. 

، األنابيب الشعبية ، غشاء  الرئتان
 .الثدي  ،اجلنب ، الصدر 

شعب التنفس ، ذات اجلنـب ،   التهاب 3
 .، انفلونزا احتقانذات الرئة ، 

املـرارة ، الريقـان ، القوبـاء     أمراض 4 . ، القناة املشتركة املرارة
 املنطقية 
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 الضفرية الشمسية ،الدم ، لكبدا

5  
  
  
  
 

الكبد ، محيات ، اخنفاض ضغط  أمراض
 .، التهاب مفاصل  ضعيفةالدم ، دورة 

عسر اهلضـم ، سـوء   : املعدة  أمراض 6 املعدة
 . املعدةاهلضم ، حرقة فم 

 ، التهاب املعدة قروح 7 .، املعى االثنا عشري البنكرياس

 متدنية  مقاومة 8 . الطحال

 )طفح جلدي ( ، شرى  حساسيات 9 .كضريتان فوق الكليتنيال الغدتان
الكليتني، تصلب الشـرايني ،   أمراض 10 . الكليتان

الكلية ، التـهاب   التهابإعياء مزمن ، 
 .حويضة الكلية

جلدية كحب الشباب والبثـور   أمراض 11 ، احلالب الكليتان
 .والبواسريواألكزميا 

 ،آالم الغازات،أنواع من العقم  روماتيزم 12 .ى الدقيق ، الدوران اللمفي املع

 القطنية الفقرات

اهلضم ، التهاب غشاء القولـون   عسر 1 .الغليظ ، حلقات األربية  املعى
التمزق  املخاطي،الزحار،اإلسهال،بعض

 .أوالفتوق
الدودية ، الـبطن، أعلـى    الزائدة
 الرجل

اخنفـاض  ( التنفس ، احلمـاض   صعوبة 2
، األوردة الدالية ) جةواألنسقلوية الدم 

. 
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التناسلية ، الرحم ، املثانة ،  ألعضاء
 . الركبة 

  
3 

املثانــة ، مشــاكل احلــيض  أمــراض
التبليل يف الفراش ،،اإلسقاط واإلجهاض 

، العنة ، تغري عـوارض احليـاة ، آالم   
 .الركبة 

الربوستات ، عضالت أسفل  غدة
 . الظهر ، عرق النسا 

أمل عصـيب يف  ( غو النسا ، اللمبا عرق 4
متعسـر ، أو   تبـول ، ) أسفل الظهر 

 .متكرر ، أو مؤمل ، أمل الظهر 
، رسغا الساقني ، القدمان  الساقان

. 
ضعيف يف السـاقني ، انتفـاخ    دوران 5

باردتان ، ضعف  قدمانرسغي القدمني ، 
 .يف الساقني ، عقال الساقني

احلرقفة ، حنايا يف اتصال العجز و آالم العجز .الورك ، الردفان  عظم
 . الفقريالعمود 

احلكة، أمل يف طرف العمـود   البواسري، صعالعص .، الشرج  املستقيم
 . اجللوسالفقري عند 

  .سامية محزة عزام  للدكتورة)129:(مأخوذ من كتاب دليل البدائل الطبية  اجلدول
  .لقط املرجان على شبكة األنترنت :موقع:وعنه
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 الصورتان السابقتان توضحان بعضاً من مواضع
 

 احلجامـة مع الشرح
  أمحد حفين/ مستنبطة من وريقات مطبوعة لألستاذ

موقع لقطة املرجان،على شبكة اإلنترنت: بواسطة  

د العظمـة البـارزة   الكاهل عند الفقرة السابعة من الفقرات العنقية ، عن -)1(
  .أسفل القفا

هذا املوضع من أهم مواضع احلجامة يف جسـم اإلنسان وهي نافعـه  :فوائدها 
  . ملعظم األمراض

 .جانيب نقرة القفا أسفل اجلمجمة من اخللف-)3، 2( 

نافعة للصداع وضغط الدم والنسيان وبعض مشاكل النظر، ومعظـم  : فوائدها 
  .أعراض الرأس 

، 43(جانيب الرقبـة  : عن هذين املوضعني حبجامة األخدعنيوميكن االستعاضة 
44. (  

باب اهلواء بني اللوحني اىل أعلى عند تفريع القصبة اهلوائية وبدايـة   -) 4،5(
 .الرئتني

نافعـة  . مقابل املعدة وسط الظهر على جانيب العمـود الفقـري    -)  8، 7(
 .ألمراض املعدة 

  .الكلى  نافعة ألمراض)  8،  7(حتت -) 10،  9(
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بداية الفقرات القطنية عند العظمة البارزة يف أسفل الظهر وحجامتهـا  -)11(
 .نافعة ملعظم أمراض النصف السفلي للجسم 

لألعلى ، نافعـة  ) 11حوايل مخسة سنتيمتر على جانيب املوضع  -)13،  12( 
  . للربوستات ومشاكل البول 

 . لف على زوايا القولون من اخل -) 14،15،16، 17(

  .مقابل القلب من اخللف وهي نافعة ألمراض القلب  -)19(
تفيد يف آالم الرقبة والكتف وتنميـل  : على الكتف جانيب الرقبة -)21، 20(

 الذراعني 

 .يف بداية أسفل الظهر ، نافعة ملرض السكري  -) 25،  24(

يف موضــــع اهلامة ، تنفـــــع لعالج الكهرباء الزائـدة  - )32(
 .يف املخ ، وضمور اخلاليا ، ولعالج التخلف العقلي ) لتشنجات ا( 

  .عند العظمة البارزة يف مؤخرة الرأس -)36(
 .سم  3فوق األذنني حبوايل -) 38،  37(

 .وسط الرقبة على القفا - )40(

 .على القفا ميني ويسار -)  42،  )41(

ولذلك )  3، 2(نفس فوائد " األخدعان " على جانيب الرقبة  -)  44،  43(
  ).3،  2(هي من املواضع اجليدة حلجامة النساء بدل حلق الشعر يف موضع 

حتجم مع الكاهل يف معظم احلاالت : سم  3أسفل من الكاهل حبوايل  -)55(
  .وباألخص للخفقان 
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 " . الصدغني " على جانب احلاجبني  –) 105،  104(

 .للكحة وأمراض الرئتني  حتت طريف عظميت الترقوة ، تنفع -) 116، 115(

حتت وسط عظم الترقوة بعرض أربع من أصابع املـريض   -) 118،  117(
  .تنفع من أمراض القلب . نفسه 

 .عند عظمة القفص ، تنفع ألمراض الصدر وتقوية املناعة  - )120(

  . فم املعدة وهي أسفل عظمة الصدر مباشرة على التجويف -)121(
  . هة اليمني من البطن فوق الكبد ج-)122،123،124(

  .بني البطن والفخذ جبوار العانة -) 126،  125( 
  .على باطن الفخذين من الداخل  -) 128،  127(
 .على ظهر القدم  -) 129(  

  ".ألمالح القدم " على الكعب من الداخل واخلارج - )130(
  . سم  5فوق عظمة الكعب من اخلارج حبوايل  -) 131(  

  " .للرئتني " سم من حلمة الثدي من الداخل  5ى بعد عل-) 136،  135( 
  
  

�     �      �  
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  مواضع احلـجامة على حسبِ املـرض
  

.مع مجيع مواضع األمل  55، 1: الروماتيزم   

  . 51،  26،  12،  11،  55،  1) : ميني (  عرق النسا
  . 52،  27،  13،  11،  55،  1) : يسار(  عرق النسا
  .مع جانيب العمود الفقري ومواضع األمل  55،  1:  آالم الظهر

  .ومواضع األمل  21،  20،  40،  55،  1:  آالم الرقبة واألكتاف
مع مجيع مفاصل  35،  34،  13،  12،  11،  55،  1:  الشلل النصفي

  .اجلانب املصاب،مساج يومي 
مع  36،  35،  34،  13،  12،  11،  55،  1:  الشلل الكلـــي

  .املفاصل و مساج يومي  مجيع
  . 6،  11،  121،  55،  1: البواسري 

ويضاف للضعف  13، 12، 11،  55،  1:  الربوستات والضعف اجلنسي
  . 131،  126، 125: اجلنسي 

  . 42،  41،  50،  8،  7،  55، 1:  املعدة والقرحة
  . 42،  41،  10، 9،  55،  1: أمراض الكلى 

،  17،  16،  15،  14،  8،  7،  48،  6 ، 55،  1:  القولون العصيب
18 ،45  ،46 .  

  .وسط العمود الفقري ) 18(مع :  14،15،16، 17:  أمراض القولون
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  . 31،  30،  29،  28،  13،  12،  11،  55،  1:  اإلمساك املزمن
  . 36،  55،  1:  كثرة النوم
  . 3،  2،  55،  1: الصداع 

  . 105،  104،  101 ، 36،  55،  1:  أمراض العني
  . 32،  3،  2،  55،  1:  تنشيط مركز التركيز

وعشر حجامات على جانيب العمـود   11،  55،  1: تنشيط الدورة الدموية
  .الفقري من أعلى اىل أسفل 

،  139،  138،  137، وحجامات جافة  8،  7،  55،  1:  آالم البطن
  ).جافة ( وكذلك على الظهر مقابل مكان األمل  140

،  115،  49،  120،  5،  4،  55،  1:  الكحة املزمنة وأمراض الرئة
  .وحجامتني أسفل الركبتني  136،  135،  117،  10،  9،  116

  . 32،  11،  6،  55،  1:  األمراض النفسية
  .120،  129،  55،  1:  قروح ودمامل الساقني واحلكة

 49،  120،  25 ، 24،  32،  22،  8،  7،  6،  55،  1: السكري 
.  

ــم ،  126،  125،  49،  120،  13،  11،  16،  55،  1:  العقـ
143  ،41  ،42 .  

  . 42،  41،  55،  1:  الغدة الدرقية
  . 114،  107،  33،  36،  55، 1:  عدم النطق
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  بعضاً من ومواضع احلجامة-أيضاً-الصورة السابقة تبني

  . إسالم أون الين:عمأخوذة من موق
  : ضمور خاليا املخ - 1
حجامة على املفاصل والعضـالت   مث، 1/55/101/36/32/34/35/11

النحل ومسـاج   ملكاتمن األمام واخللف مع العسل وغذاء  43/44والرقبة 
  . يومي

  ) التشنجات:( كهرباء زائدة باملخ - 2
  . 12/13 114/11) /على اجلهتني 107/ (1/55/101/36/32
  :  تنشيط مركز التركيز - 3
1/55/2/3/32 .  
  : مركز الذاكرة - 4

  ) .بال داعٍ ضارة بالذاكرة وتكرارها يورث النسيان/ (39
  : الصداع – 5
ويضاف ما يلي إذا كان . 2/3بدالً عن  43/44استبدال  وميكن 1/55/2/3

 :السبب

  :  العني إجهاد -)1(
104/105/36 .  

  : األنفية اجليوب -)2(
102/103/114 .  
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  :العايل  الضغط -)3(

11/101/32 .  
  : اإلمساك -)4(

28/29/30/31 .  
  :الربد  نزالت -)5(

120/4/5  .  
  : املعدة -)6(
7/8 .  
  : الكُلَى -)7(
9/10 .  
  : الشهرية للنساء الدورة-)8(

11/12/13 .  
  :  والكبد املرارة -)9(
6/48. 

  :  الفقري العمود -)10(
  .ري العمود الفق على حجامات

  :  التوتر-)11(
6/11/32 .  
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   : األنيميا-)12( 
كيلو من احللبة  4/1وتركيبة مكونة من كيلو من العسل صايف و  49/ 120

،ويؤخذ  خيلط  -احلبة السوداء-كيلو من مسحوق حبة الربكة 4/1املطحونة و
  .صباحاً : يف كلِّ يوم ملعقة كبرية 

  :  املخ أورام -)13(
  . س على أماكن األمل الرأ على حجامات

  ـــــــــــــــــ
  : الصداع النصفي -6
  . أماكن األمل+  2/3/106/ 1/55
 

  : كثرة النوم-7
  . اخلل املخفف وقليل من السكر مع 1/55/36
  :االكتئاب واالنطواء واألرق والتوتر العصيب  - 8
  . ، حتت الركبتني6/11/32/ 1/55
  :  القولون العصيب - 9
   137 وجافة 1/55/6/48/7/8/14/15/16/17/18/45/46

  :التبول الالإرادي -10
ــة،وهي   ــن اخلامس ــد س ــة بع ــل احلجام ــة  : تعم ــات جاف حجام

137/138/139/140/142/143/125/126 .  
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  : التهاب العصب اخلامس والسابع-11
 .114اجلهة املصابة وموضع  على 1/55/110/111/112/113

  : عرق النسا-12 
ومواضع األمل بالساق وخاصة بداية وايـة   1/55/11/12/26/51: ميني

  . العضلة
  .ومواضع األمل بالساق 1/55/11/13/27/52: اليسرى الرجل

  : الشلل النصفي-13
ومجيع مفاصل اجلانب املصـاب ومسـاج    35 أو 1/55/11/12/13/34

  .يومي
  : الشلل الكلي-14

  .مفاصل اجلسم ومساج يومي  ومجيع 1/55/11/12/13/34/35/36
 

  : تنميل األذرع-15
  . وعضالت الذراع املصابة ومفاصل 1/55/40/20/21

  : تنميل األرجل-16
  .  وعضالت الرجل املصابة ومفاصل 1/55/11/12/13/26/27

  : مجيع أمراض العني-17
احلاجبني وعلى دائرة  وفوق 1/55/36/101/104/105/9/10/34/35

  . الشعر
  : األذن الوسطىاللوزتان واحلنجرة واللثة واألسنان و-18

1/55/20/21/41/42/120/49/114/43/44 .  
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  :اجليوب األنفية -19
  .الشعر  ودائرة 1/55/102/103/108/109/36/14

  :  ضعف السمع والتهاب أعصاب السمع ووش األذن-20
  .األذن  وخلف 1/55/20/21/37/38

  : عدم النطق-21
1/55/36/33/107/114 .  

  : ئةالسعال املزمن وأمراض الر-22
1/55/4/5/120/49/115/116/9/10/117/118/135/136 .

  . أسفل الركبتني وحجامتان
  : املساعدة على اإلقالع عن التدخني-23

1/55/106/11/32 .  
  : أمراض القلب-24

1/55/19/119/7/8/46/47/133/134 .  
  : ضيق األوعية وتصلب الشرايني-25

خل خمفف وقليل مـن   على مواضع األمل ،شارباً ملعقة وحجامات 1/55/11
  .  التفاحالسكر يوماً بعد يوم وخاصة خل 

  : ارتفاع ضغط الدم-26
استبدال  وميكن 1/55/2/3/11/12/13/101/32/6/48/9/10/7/8 

  .  3و  2: باملوضعني 44 و 43
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  : داء الفيل -27
الرجل املصابة من أعلى ألسفل  وحول 1/55/11/12/13/120/49/121

  . 125/126/53/54باإلضافة إىل 
خيلد املصاب للراحة قبل احلجامة بيومني ،وترفع القدم املصابة ألعلى، :ظةوملح

  . قبل احلجامة ساعتنيمث توضع يف ماء دافئ ملدة 
  : الساقني دوايل –28

  . اإلصابة بعيداً عن األماكن البارزة ومواضع 1/55/28/29/30/31/132
  :  الدورة الدموية تنشيط –29

حجامات على جانيب العمود الفقري من أعلى إىل أسـفل   وعشر 1/55/11
  . السكر يوماً بعد يوم منباإلضافة إىل ملعقة خل وقليل 

  :  الكُلى أمراض –30
  . 137/140 وجافة/ 1/55/9/10/41/42
 

  : واملرارة الكبد –31
حجامات على الساق  5و 1/55/48/41/42/46/51/122/123/124

  . اليمىن من اخلارج
 

  : فم املعدة ابالته –32
1/55/121 .  
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  : والقرحة املعدة -32
  . 137/138/139/14جافة /1/55/7/8/50/41/42

  : اإلسهال -34
  . 137/138/139/140 جافة حجامات

  : املزمن اإلمساك –35
1/55/11/12/13/28/29/30/31 .  

   :البواسري -36
  . 137/138/129جافة  وحجامات 1/55/121/11/6

  : الناسور -37
  . فتحة الشرج وفوق فتحة الناسور وحول 1/55/6/11/12/13

  :الطعام  حساسية –38
 

  . جافة على السرة مباشرة واحدة حجامة
  : السمنة –39

  . املترهلة واملواضع 1/55/9/10/120/49
  : النحافة –40

1/55/121 .  
  : الروماتيزم –41

  . مواضع األمل ومجيع 1/55
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  : الروماتويد –42
  . مفاصل اجلسم الكبرية والصغرية  ومجيع 1/55/120/49/36

  :الركبة  خشونة –43
 

  . 53/54الركبة وميكن إضافة  وحول 1/55/11/12/13
  : القدم أمالح –44

  . 9/10ويسار الكعب وميكن إضافة  وميني 1/55/13
  : النقرس -45

 

  األمل  ومواضع 1/55/28/29/30/31/121
  : العضلي الشد – 46
  .حول العضلة املصابة  جافة حجامات عدة
  : الرقبة واألكتاف  آالم –47

  .األمل  ومواضع 1/55/40/20/21
  : الظهر آالم –48

  .جانيب العمود الفقري ومواضع األمل  وعلى 1/55
  : البطن آالم –49

وعلى الظهر مقابل مكان  137/138/139/140على  وجافة 1/55/7/8
  . األمل
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  : اجللدية األمراض –50
  .أماكن اإلصابة  وعلى 1/55/120/49/129/131/7/8/21

  : ودمامل الساقني والفخذين وحكة باإللية قرح –51
 

1/55/129/120  .  
  :  الدرقية الغدة –52

1/55/41/42 .  
  :  السكرمرض  –53

مكان احلجامة بكـرمي   ويدهن 1/55/6/7/8/22/23/24/25/120/49
  . فيوسيدين ملدة ثالثة أيام

   : املناعة ضعف -54
1/55/120/49 .  

  :  قمـعـال –55
1/55/6/11/12/13/120/49/125/126 /143/41/42 .  

  : والضعف اجلنسي الربوستاتا –56
على  125/126/131: للضعف اجلنسي ويضاف 1/55/6/11/12/13

  . 140/143الرجلني وجافة 
  : اخلصية دوايل -57

1/55/6/11/12/13/28/29/30/31/125/126 .  
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  :النساء أمراض
  : الرحم نزيف –58

  . حجامات جافة حتت كلِّ ثدي كلَّ يوم حىت يرتفع الدم وثالث 1/55
  :  الدورة الشهرية انقطاع –59

  . 135/136/من اخلارج  131 و 1/55/129
  : مهبلية بنية اللون إفرازات –60

  : جافة حتت كلِّ ثدي كلَّ يوم حىت ترتفع اإلفرازات  حجامات ثالث
  . 1/55/120/49/11/12/13/143و

  : -حكة-بدون رائحة وال لون وال هرش كانت وإذا
1/55/9/10/41/42/11/12/13/143  .  

  : احليض للفتيات مشاكل –61
ــة 1/55 :                               وجافـــــــــــــــــــــــــ

125/126/137/138/139/140/141/142/143 .  
  : املبيض لتنشيط –62

  . 125/126 وجافة 1/55/11
الم ما بعد عملية الرحم ،ومغص الدورة ،ومشاكل بعد عمليـة الـربط   آ –63

 –االكتئـاب  (بدون محل ،وأمراض سن اليأس  الثديللمبايض ،ووجود لنبٍ يف 
  ) :احلاالت النفسية -التهابات الرحم  -العصيب التوتر



ولتنظيم مواعيد  126/ 125 وجافة 1/55/6/48/11/12/13/120/49
  .لدورة الدورة يفضل ثاين يوم ا
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  :فـوائد الـحجـامة 
والـذي   �قولُ نيب اإلسالم حممد بن عبـد اهللا  :كفى باحلجامة فضالً وفائدةً

مـا  ����والنجمِ إذا هوى� :زكَّاه،وأثىن عليه ربه يف كتابه الكرمي،فقال جلَّ وعال
سـورة  � هو إالَّ وحي يوحىإنْ ����وما ينطق عن اهلوى ����ضلَّ صاحبكم وما غَوى

  . 4-1:آية:النجم
إنْ كان يف شيٍء من (( : أنه قال-كما تقدم-يف صحيح األخبار �فقد ثبت عنه 

أدويتكم خري،ففي شرطة حمجمٍ،أو شربة عسلٍ، أو لذعة بنارٍ توافق الداَء،وما أحب أنْ 
  )) . أكتوي

درك احلاكم عن أيب هريـرة  وثبت يف املسند، وسننِ أيب داود،وابن ماجة،ومست
إنْ كان يف شيٍء مما تـداويتم بـه خـري    : ((قال  � رضي اهللا عنه أنَّ رسولَ اهللا

  )) . فاحلجامة
وأخرج البخاري يف الصحيح، وابن ماجة يف السنن، وأمحد يف املسند عن ابـن  

شـربة عسـلٍ ،   : الشفاُء يف ثالثـة  : (( قال �عباس رضي اهللا عنهما عن النيب 
  )) . الكي شرطة حمجمٍ ، وكية نارٍ، وأى أميت عنو

أنه سئلَ عـن  : محيد الطويل عن أنس رضي اهللا عنه ويف الصحيحني من طريق 
أبو طيبة، وأعطاه صـاعني   ،حجمه �احتجم رسول اهللا : أُجرة احلجام،فقال 

اويتم به احلجامة ، إنَّ أَمثلَ ما تد(( : من طعام ، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال 
  )) . والقسط البحري

  

  تطبيقات عملية خمتلفة
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حتثـه   �حجةٌ مسلَّمةُ الثبوت ال نقاش فيها،كيف ال،ونبينـا  :فهذه األحاديث
على استعمال احلجامة،بل وتأمره عليه الصالة  -حني أُسرِي به-مالئكة الرمحن

  ! .أن يأمر أمته باحلجامة؟:والسالم 
م ماِء قالَتصطفى يف السـلَلِللمالعالداِء  و اكيش ةجامبِاحل ركَةٌ    مالئ  

  )1(ما مــر يف مـأل إال وقـالَ لَه     مر أُمـه لَك فَلتحتجِم وتمتــثلِ   
  

أخرج أمحد يف املسند،والترمذي،وابن ماجة يف السنن،واحلاكم يف املستدرك عن 
 ما مررت مبأل مـن (( :  �رسول اهللا  قال: ،قال -رضي اهللا عنهما–ابن عباس 

  . ))عليك يا حممد باحلجامة : املالئكة ليلةَ أسري يب إالّ كلهم يقول يل 
صحيح اإلسناد،وقال اإلمام األلباين يف : حسنه الترمذي،وقال احلاكم :احلديث

  .صحيح لغريه  ) : 3/352(صحيح الترغيب 
 �حدث رسـول اهللا  : قال،-رضي اهللا عنه-وأخرج الترمذي عن ابن مسعود 

  .))أنْ مر أمتك باحلجامة : مل مير مبأل من املالئكة إال أمروه ((: عن ليلة أُسري به أنه
واحلديث مبجموع طرقه يرقى .وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس رضي اهللا عنه

،وصحيح الترغيب )2264:رقم( السلسلة الصحيحة :إىل درجة الصحة،وانظر 
)3/352( .  
  

  ــــــــــــــ
  ) .32ص: (آداب األكل،لألقفهسي:انظر-1
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  .إمنا هو أمر من اهللا جلَّ يف عاله :وهذا األمر من املالئكة الكرام

  وتقريره لذلك،وظاهر اخلرب أنَّ األمر من �أمرهم مجيعاً له :ومما يدل على ذلك
للوجوب كمـا ذكــر   للمبالغة والتأكيد، وليس :اهللا تعاىل،إالَّ أنَّ األمر هنا

  . )1(-رمحهم اهللا-ذلـك أهل العلم
  . �مثَّ إنَّ يف فعلِ احلجامة نوع تأسىٍ برسول اهللا 

  ) :22/325(يف جمموع الفتاوى -رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فاإلقتداء به يكون تارة يف نوع الفعل ،وتارة يف جنسه، فإنه قد يفعل الفعل …(

لنوع وغريه ،ال ملعىن خيصه، فيكون املشروع هو األمر العـام،    ملعىن يعم ذلك ا
احتجامه،فإن ذلك كان حلاجته إىل إخراج الدم الفاسد، مث التأسي : مثال ذلك

هل هو خمصوص باحلجامة، أو املقصود إخراج الدم على الوجه النافع ،ومعلوم 
  ) .أن التأسي هو املشروع 

به حفظ الصحة اجلسدية ال غري،بل للحجامة وأيضاً فعل احلجامة ليس املقصود 
  : مقاصد إميانية، منها

ذيب النفس،وكبح مجاحها،وتطهريها من أدراا،وجعلها تسري خاضعةً لرا  
  ! .مطلب شرعي عظيم كما ال خيفى ؟:سبحانه جلَّ وعال،وهذه املقاصد

____________________  
  ) .177-6/176: (حتفة األحوذي:انظر-1
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  ):5/465و3/403: (يف فيض القدير -رمحه اهللا-قال املناوي
ما عرفوا فيها من املنفعة اليت  سوىووجه مبالغة املالئكة فيها :قال التوربشيت ( 

أن الدم مركب من القوى النفسانية احلائلة بني العبد وبـني  : تعود إىل األبدان
النفس وصالبتها ،فـإذا  ،وبغلبته يزداد مجاح …الترقي إىل ملكوت السماوات 

نزف الدم أورثها ذلك خضوعاً ومخوداً ،وليناً ورقةً، وبذلك تنقطع األدخنـة  
  ).الناشئة من النفس األمارة ،وتنحسم مادا، فتزداد البصرية نوراً إىل نورها 

ما ذكره الطبيب الفاضل حممد بـن  : ويؤيد ما تقدم تقريره من مقاصد احلجامة
-على الرسالة الذهبية يف الطب النبوي لإلمام علي الرضاعلي البار يف حاشيته 

وقد ظهر يف العصر احلديث أحباث مفادهـا أن  :( -حفظه اهللا–قال  -رمحه اهللا
يزداد القمر عندما يكون بدراً،أي يف الثالث عشر،والرابع عشر،واخلامس عشر،

مل الـنفس  ويقول الدكتور ليرب عا.التهيج العصيب،والتوتر النفسي إىل درجة بالغة
إنَّ هناك عالقة قوية بني العدوان البشري والدورة <:مبيامي يف الواليات املتحدة

القمرية،وخاصة بني مدمين الكحول وامليالني إىل احلوادث ،وذوي النــزعات  
إنَّ جسم اإلنسان مثـل سـطح األرض   �:ويشرح نظريته قائالً�…اإلجرامية

ومن مثَّ فهو يعتقد .�من املواد الصلبة باملئة من املاء،والباقي هو 80يتكون من 
بأنَّ قوة اجلاذبية القمرية اليت تسبب املد واجلزر يف البحـار واحمليطات،تسـبب   

  أيضاً 
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هذا املد يف أجسامنا عندما يبلغ القمر أوج اكتماله يف الثالث عشر والرابع عشر 
وكما .ط وتبيغ الدموهو نفسه ما عرب عنه القدماء بتهيج األخال.واخلامس عشر

حيدث املد يف البحر عند اكتمال البدر، حيدث هياج الدم وتبيغه يف اجلسم عند 
  ) .اكتمال القمر أي يف اليوم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر 

مـن   يف أقواله وأفعالـه الشـريفة   �وما ذكره الطبيب هو ما أوصى به النيب 
،ومن تلك األحاديث،اليت تقدم ذكرهـا  اإلحتجام يف النصف اآلخر من الشهر 

  :عند حديثنا عن  أوقات احلجامة 
إنَّ خري ما حتتجمون فيه يوم سبع عشرة،ويوم تسـع عشـرة،ويوم إحـدى    (( -1

  ) .3/352: (صحيح الترغيب:انظر.صحيح لغريه:احلديث. )) وعشـرين
شـرة  يف األخدعني والكاهل،وكان حيتجم لسـبع ع  حيتجم ����كان رسول اهللا (( -2

  . )) ،وتسع عشرة،وإحدى وعشرين
: صـحيح الترغيـب  )908:رقم: (السلسلة الصحيحة:انظر.حسن : احلديث

)3/353. (  
  . هو من باب االستئناس ال غري:ما ذكـره طبيبنا الفاضلُ آنفاً :أقول

فنحن معاشر املسلمني  يكفينا ما قرره الشارع الكرمي،إالَّ أنَّ دين اإلسالم ال 
  . )1(! أخذ احلكمة والفائدة حيثُ وجِدت ما مل تعارض الشرع ؟ مينع من

__________________  
  ). الكلمة احلكمة ضالة املؤمن ، فحيث وجدها فهو أحق ا:( فائدة حديث-1

،فاعتمادنا فيما ذُكر ليس على هذا احلديث ،وإنما هو  مبا ورد يف  �ال يثبت عن النيب 
  ! . خيفى على طالب العلم ؟ عموم أدلة الشريعة كما ال
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  : ومن فوائد احلجامة



 �قال رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنه-من حديث أنس �ما ثبت عن النيب 
  . )) إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم،فإنَّ الدم إذا تبيغَ بصاحبه قتله(( :

  .هاج وغلب :ثوران الدم،وتبيغ الدم:التبيغ
ثار وهاج،كما يكون احلال عند مـن بـه   :باغ الدم:ويف اهلادي إىل لغة العرب

  .)1(ارتفاع يف ضغط الدم
  

الطـب  : يف كتابه املـاتع -رمحه اهللا-حممود ناظم النسيمي:قال الطبيب الفاضل
مبعىن زيادته،أو يجه،حيدث أكثر :تبيغ الدم):( 3/96(النبوي والعلم احلديث 

منه،أي املترافـق باحتقـان   ما حيدث يف ارتفاع التوتر الشرياين،وخاصة األمحر 
الوجه،وامللتحمتني والشفتني،واليدين والقدمني،كما حيدث يف فرط الكريـات  
احلمر احلقيقي الذي منه ما يكون ثانوياً لعلل خمتلفة،ومنه ما يكون بـدئياً،أي  

  .أساساً نادراً
  
  

___________________  
: احلديث،مـــــادة  القامــوس احمليط،ولسان العرب،والنهاية يف غريب:انظر -1
  ) .6/562: (والسلسلة الصحيحة ).بوغ (
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العلـل القلبيـة الـخــلْقية مـع الزرقـة،وارتفاق      :ومن أسباب الثـانوي 

التأمور،والتضيقات الرئوية اليت تعيق التدمية،وتصلب الشريان الرئوي،واآلفات 



ـ   ات،وفرط الرئوية الليفية من منشأ إفرجني،وفرط الكريات احلمـر يف االرتفاع
  .الكريات احلمر السمي،وسل الطحال وكيسته املائية

ومل تشخص تلك األمراض قدمياً،ومل تفرق عن بعضها،وإمنا اكتفي بذكر العالمة 
  .السريرية املشتركة،وهي تبيغ الدم 

ومن األعراض املشاهدة يف فرط التوتر الشرياين ،ويف األمراض اليت حيدث فيها 
يــذكر الصــداع،وحس االمــتالء يف :يفــرط الكريــات احلمــر احلقيقــ

  .الرأس،والدوار،وسرعة االنفعال،وقد حتدث اضطرابات بصرية
  ).الدامية،الرطبة(الفصادة واحلجامة املبزغة: ومن األدوية املفيدة يف تلك األحوال

  : فائدة احلجامة يف عالج صداع الرأس -
 -اهللا عنها رضي-ثبت يف مسند األمام أمحد وسنن أيب داود وغريمها عن سلمى

وجعاً يف رأسه  ����ما كان أحد يشتكي إىل رسول اهللا :( قالت  �خادم رسول اهللا 
  . )اخضبهما باحلناء :احتجم،وال وجعاً يف رجليه إالَّ قال: إالَّ قال

  :ثبت علمياً يف الطب احلديث
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بواسطة احلجامة له تـأثري  )  Headache:الصداع-(أنَّ معاجلة أوجاع الرأس 

يف نوعني من الصداع،ومها حسن:  



الصداع الناجم عن ارتفاع التوتر الشرياين ،وهو صداع غالباً مـا يكـون   -1 
  .صباحاً باكراً يف مؤخرة الرأس،ويتحسن بالسيطرة على التوتر الشريانيت  

الصداع يف مرض الشقيقة، وهي عبارة عن نوبات متكررة مـن الصـداع   -2
  .ه غالب األمرالذي يكون وحيد اجلانب يف بدايت

وتترافق حبس غثيان وقياء،وتترافق باضطرابات حسية وحركية،أواضطرابات يف 
  .املزاج

أنَّ الشقيقة حتدث بنسبة أكرب عند مرضـى فـرط التـوتر    :وأثبتت الدراسات 
الشرياين،كما أنَّ مرض فرط التوتر الشرياين حيدث هو اآلخر بنسبة أكرب عنـد  

  . مرضى الشقيقة 
  . )1(صداع وعائي املنشأ:نيوكال الصداع

  
  

________________________  
والطب والشريعة،حممد خالـد،واملعجم  ) 3/98: (الطب النبوي والعلم احلديث :انظر-ا

الطـب النبـوي يف ضـوء العلـم     : وعنهما) 163: (السريري الرتفاع التوتر الشرياين
  ) .153-2/152: (احلديث،للدكتور غياث حسن 
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  :يف الرأس ملرض الشقيقة احلجامة  -



يف رأسه  ����احتجم النيب  ((: -رضي اهللا عنهما-روى البخاري عن ابن عباس-1
  . ))حلى جملٍ:وهو حمرم،من وجع كان به،مباء يقال له

من احتجم وهو حمرم يف رأسه،  ����أنَّ رسول اهللا  ((: -رضي اهللا عنه-ويف رواية عنه
  . ))شقيقة كانت به 

احـتجم بلَحـيِ    ����أنَّ رسول اهللا  ((: -رضي اهللا عنه-حبينةوعن عبد اهللا بن -2
أخرجه البخاري،ومسلم بـدون   ))جملٍ من طريق مكة،وهو حمرم،يف وسط رأسه 

  . ))حلي مجل ((: ذكر
بلحى :قوله):(10/152و4/51(قال احلافظ يف فتح الباري ))حلي مجل ((: قوله

اجليم واملـيم موضـع    مجل بفتح الالم وحكى كسرها وسكون املهملة وبفتح
  )) .بطريق مكة 

  :الشقيقة تقدم تعريفها آنفاً 
الحظ األطباء عند تطبيق احلجامة على املرضى الذين يعـانون مـن مـرض    

  .أنَّ األمل يزول مباشرة،وختتفي نوبات الشقيقة بكلِّ مراحلها إطالقاً :الشقيقة
ة والعصبية جبامعـة  أستاذ األمراض الداخلي-ويقول الدكتور عبد املالك الشااليت

  سحب كمية من الدم، : من الناحية العصـبية معلوم أنَّ احلجامة هي:( -دمشق
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  .وكذلك تنقية الدم،وختفيف االحتقان الدموي العام ،وبالتايل الدماغي

  . )1() >الشقيقة < :الصداع الوعائي،الصداع التوتري:فهي تفيد يف حاالت



أي -وتعلَّل فائدة احلجامة يف وسط الرأس : (-رمحه اهللا-وقال الدكتور النسيمي
يف تسكني الصـداع الشـقيقي،حبدوث    -بعيدة عن العروق الدموية الكبرية 

انعكاسات على األوعية الدمـاغية اليت يؤدي انقباضها إىل حـدوث ذلـك   
  . )2()الصداع 

  
  :فائدة احلجامة يف عالج التواء املفصل -

ـريه من طريـــق أيب الـزبري عـن    ثبت عند أيب داود يف سنــنه،وغـ
  . ))احتجم على وركه من وثء كان به  ���� أن النيب(( : -رضي اهللا عنه-جـابر

الورك بالفتح والكسـر  : بفتح الواو وكسر الراء ،ويف القاموس:على وركهقوله 
  .ككتف ما فوق الفخذ 

  
_____________________  

ــر-1 ــدد :انظ ــحيفة الرياض،الع ــحيفة عكا). 12127:(ص ــددوص : ظ،ع
  .ومنتدى الوئام على شبكة اإلنترنت ) 13/9/2002اخلميس(
  ) .3/99: (الطب النبوي والعلم احلديث-2
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بفتح واو وسكون مثلثة آخره مهزة،والعامة تقول بالياء ،وهو  :وقوله من وثء
وهن،أو وجع يصيب اللحم وال يبلغ العظم ،أو وجع يصيب العظم :غلط،وهو

  . )1(الفك من غري كسر، أو هو 
: -رضي اهللا عنه-ثبت يف مسند اإلمام أمحد،وسنن أيب داود،والنسائي عن أنسو

  . ))احتجم وهو حمرم،على ظهر القدم من وجع كان به  ���� أن رسول اهللا(( 
سقط عن فرسه  ���� أنَّ النيب(: -رضي اهللا عنه-وعند ابن ماجة من حديث جابر

  .احتجم عليها من وثء �نيب قال وكيع يعين أنَّ ال)على جذع،فانفكت قدمه
أا عالج فعال عندما يصاب اإلنسـان بـالتواء املفصـل    :من فوائد احلجامة 

  .العنيف
هو التواء املفصل منذ متطط الـربط حـىت   :(وقد عرف الوثَء،النسيمي بقوله

  . )2() انقطاعها 
  
  

  ــــــــــــــــ
وحاشية السـندي علـى سـنن    ،)10/245: (القاموس احمليط ،وعون املعبود: انظر-1

  ). 5/193: (النسائي
  ) .3/100: (الطب النبوي : انظر-2
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  :فائدة احلجامة يف عالج الـخراج -
وذلك بشرط اخلراج، أي شقه ليخرج الصديد،مث وضع احملجم ملـص كافـة   

  .حمتوياته 
جاءنـا  :قال-رمحه اهللا-أخرج مسلم يف صحيحه عن عاصم بن عمر بن قتادة 

أو  -يف أهلنا ،ورجل يشتكي خراجـاً بـه   -رضي اهللا عنه-ن عبد اهللاجابر ب
يا غـالم ائـتين   :خراج يب قد شق علي، فقال:ما تشتكي ؟قال: فقال -جراحاً

أريد أن أعلق فيه حمجماً، : له ما تصنع باحلجام يا أبا عبد اهللا؟ قال: حبجام،فقال
فيؤذيين،ويشق علي،فلمـا رأى   واهللا إنَّ الذباب ليصيبين،أو يصيبين الثوب:قال 

 إن كـان يف شـيء مـن   ( : يقول �إين مسعت رسول اهللا :تربمه من ذلك قال
 ����أدويتكم خري، ففي شرطة حمجم، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار، قال رسول اهللا  

  . )وما أحب أنْ أكتوي، قال فجاء حبجام فشرطه فذهب عنه ما جيد 
  ):7/113(يف شرحه على صحيح مسلم  -رمحه اهللا-قال القاضي عياض 

فإنَّ هذا من البديع عند من علم صناعة الطب،وذلـك أنَّ سـائر األمـراض    (
إما أن تكون دموية، أو صفراوية،أو سوداوية،أو بلغمية،فإنْ كانـت  :االمتالئية 

  .)  1( ) …دموية، فشفاؤها إخراج الدم 
  
  

  ـــــــــــــــ
: والقـانون البـن سـيناء    ) 14/192: (مسلم  شرح النووي على صحيح: وانظر-1
)1/13-17. (  
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  : احلجـامة بـعـد التسـمم-
عن موسى بن )98-97ص(يف الطب النبوي -رمحه اهللا-ذكر اإلمام ابن القيم

معاجلة السم تكون باالستفراغات،وباألدوية اليت تعارض فعل السم : ( عقبة قال
  .ا خبواصهاإما بكيفيتها،وإم:وتبطله

ال سيما إذا كان  وأنفعه احلجامة.فليبادر إىل االستفراغ الكُلِّي:فمن عدم الدواء
البلد حاراً ،والزمانُ حارا ،فأنَّ القوة السميةَ تسري إىل الدم،فينبعث يف العروق 

  .وااري حىت تصل إىل القلب،فيكون اهلالك
فإذا بادر املسموم وأخـرج  .لب واألعضاء فالدم هو املنفذ املوصل للسم إىل الق

  .خرجت معه تلك الكيفية السمية اليت خالطته:الدم
مل يضره السم،بل إما أن يذهب،وإما أن يضعف فتقوى :فإن كان استفراغاً تاماً

  ) .عليه الطبيعة،فتبطل فعله،أو تضعفه 
أن يشـق  :هوأن األفضل يف عالج امللسوع،: -رمحه اهللا-وأفاد اإلمام الذهيب 

،ومتص مصاً قوياً،وجيتهد أن يبقى اجلـرح  ويوضع عليها احملاجمموضع اللسعة 
  . )1( …مفتوحاً ليخرج منه تلك املادة الفاسدة 

ويقر الطب احلديث بفائدة احلجامة يف عالج بعض التسممات،ويوصي بنقـل  
  .) 2(الدم بعد وجود التسمم 

  ـــــــــــــ
والطب من الكتـاب والسـنة،ملوفق الـدين    )262ص: (الطب النبوي،للذهيب:انظر-1

: واملنهل الـروي يف الطـب النبـوي،البن طولـون الدمشـقي     ) 214ص: (البغدادي
  ). 256ص(
  ) .3/99: (الطب النبوي والعلم احلديث -2
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  :فائـدة احلجـامة ملن ابتلي بسـحرٍ،أو مس من اجلـان -

ل التداوي باحلجامة،وأا من أفضل تقدم قبلُ مجلة من األحاديث الدالة على فض
  .وأمثل ما تداوى به الناس

داء السحر الذي : ويندرج يف هذا العموم كثري من األمراض،ومن هذه األمراض
تفشى بكثرة بني الناس يف زمن الغربة،وجهل كثري من املسلمني بإحكام شريعة 

  .اإلسالم 
سحر التأثري يف :خلبيثة،الذي هوما كان من تأثري األرواح ا:والسحر املقصود هنا
مرض،أو قتل،أو تفريق بني املرء وزوجه،أو حمبة على غـري  :أجساد البشر بنوع

  …سننِ الطبيعة العرفية،وغريِ ذلك 
  ! .وقد يكون سحر ختيلٍ قالباً حلقائق األشياء يف ظاهر األمر ال غري ؟

يعاجل بـالرقى   ما يكون تأثريه يف داخل اإلنسان،وهذا الذي:ومن سحر التخيل
  …واحلجامة

بقراءة :ومنه ما يكون يف اخلارج،وتأثريه مقصور على العني املبصرة،ودفعه يكون
هذا -القرآن،واألذان واألذكار،وبسط ذلك موجود يف تضاعيف كتب األذكار،

  . -إذا كان من فعل الشياطني
ليس مقصوداً ببحثنا فأما إنْ كان خبفة يد ،وأعمالٍ ترتيبها سابقاً ،فهو أمر آخر 

  .هاهنا 
على وجود  -رحم اهللا مجعهم الكرمي-وقد عقد اتفاق أهل السنة واجلماعة:أقول

  .السحر وتأثريه 
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على كتاب  اهللا جلَّ وعال،والسنة الصـحيحة علـى   :وحجة االعتماد عندهم 
  .قائلها أفضل الصالة والسالم

  . � فر مكذِّب هللا ورسولهعلى أن من أنكر السحر وتأثريه،فهو كا: واتفقوا 
لكن اجلاهل من املسلمني ينبغي أن يعلم برفق ولني،حىت يفهم خطاب الشارع 

  !! . الكرمي
  ):9/34(يف املغين  -رمحه اهللا -قال اإلمام ابن قدامة 

والسحر له حقيقة،فمنه ما يقتل،وما ميرض،وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه ( 
املرء وزوجه ،وما يبغض أحدمها إىل اآلخر،أو حيبـب  وطأها،ومنه ما يفرق بني 

  … بني اثنني
وقد اشتهر بني الناس وجود عقْد الرجل عن امرأته حني يتزوجها،فال يقدر على 
إتياا ،وحل عقده فيقدر عليها بعد عجزه عنها ،حىت صار متـواتراً ال ميكـن   

  .      جحده 
  ) .طؤ على الكذب فيه وروي من أخبار السحرة ما ال يكاد ميكن التوا

وعنه احلـافظ ابـن   )9/346(-رمحه اهللا -ويف روضة الطالبني،لإلمام النووي
  ):10/222(يف الفتح -رمحه اهللا-حجر

،وبـه قطـع اجلمهور،وعليـه عامـة     -أي السحر -والصحيح أنَّ له حقيقة( 
  ) .العلماء،ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة املشهورة 

  ):4/149(يف الفروق -رمحه اهللا-وقال القرايف
السحر له حقيقة،وقد ميـوت املسـحور،أو يـتغري طبعـه وعادتـه،وإن مل      (

  ) .…يباشره،وقال به الشافعي وابن حنبل 
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  :قال ) 2/46(-رمحه اهللا-ويف تفسري اإلمام القرطيب
ذهب أهل السنة إىل أن السحر ثابت ،وله حقيقة ،وذهب عامة املعتزلة وأبـو  (

دي من أصحاب الشافعي إىل أن السحر ال حقيقة له، وإمنا هو إسحاق اإلسترابا
متويه وختييل وإيهام لكون الشيء على غري ما هو به ،وأنه ضرب مـن اخلفـة   

ومل يقـل علـى    ����خييل إليه من سحرهم أا تسـعى  ����:والشعوذة كما قال تعاىل
ا ال وهـذ ���� سحروا أعني الناس ����:وقال أيضاً �خييل إليه �:احلقيقة، ولكن قال

حجة فيه، ألنا ال ننكر أن يكون التخييل وغريه من مجلة السحر، ولكن ثبـت  
وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد ا السمع، فمن ذلك ما جاء يف هذه اآلية 
من ذكر السحر وتعليمه،ولو مل يكن له حقيقة مل ميكن تعليمه،وال أخرب تعـاىل  

: وقوله تعاىل يف قصة سحرة فرعونأم يعلِّمونه الناس، فدل على أن له حقيقة،
ما  وسورة الفلق مع اتفاق املفسرين على أن سبب نزوهلا����وجاءوا بسحر عظيم����

كان من سحر لبيد بن األعصم ،وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغريمها عـن  
سحر رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهودي :قالت  -رضي اهللا عنها-عائشة 

وفيه أن النيب صـلى اهللا  . لبيد بن األعصم احلديثَ:ال لهمن يهود بين زريق يق
والشفاء إمنا يكون برفع العلـة   )إن اهللا شفاين(: عليه وسلم قال ملا حل السحر 

،وزوال املرض ،فدلَّ على أن له حقَّاً وحقيقة، فهو مقطوع به بإخبار اهللا تعاىل 
السـحر وذاع   ورسوله على وجوده ووقوعه، وعلى هذا أهل احلق ،ولقد شاع

يف سابقِ الزمان وتكلم الناس فيه، ومل يبد من الصحابة وال من التابعني إنكـار  
  ..) .ألصله
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  :قال)6/6(ويف شرح القرطيب على صحيح مسلم 
دلَّ القرآن الكرمي يف غري آية،والسنة يف غري مـا حـديث،على أنَّ السـحر    (

 �مكـذِّب هللا ورسـوله   موجود،وله أثر يف املسحور،فمن كذَّب بذلك فهو 
،ومنكر ملا علم بالعيان،مث إنَّ املنكر للسحر إنْ أنكره يف السر فهو زنـديق،وإنْ  

  .أنكره يف الظاهر فهو مرتد 
وال ينكر أنَّ للسـحر تـأثرياً يف القلـوب باحملبـة والبغضـاء،وإلقاء      :مث قال

  .اآلالم واألسقامالشر،والتفريق بني املرء وزوجه،وحيول بني املرء وقلبه،وإدخال 
  ..) .كلُّ ذلك مدرك باملشاهدة،وإنكاره معاندة 

  :قال ) 1/148(يف تفسريه -رمحه اهللا-وعند اإلمام ابن كثري
وعنـدنا أن السحر حق،وله حقيقة،خيلق اهللا عنده :وقال أبو عبد اهللا القرطيب(

قالوا إنـه  ما يشاء خالفاً للمعتزلة وأيب إسحاق اإلسفرايين من الشافعية، حيث 
قال القـرطيب  ...ومن السحر ما يكون خبفة اليد كالشعوذة : متويه وختييل،قال

ومنه ما يكون كالماً حيفظ،ورقى من أمساء اهللا تعاىل،وقد يكون مـن عهـود   :
  ) .…الشياطني ويكون أدوية وأدخنة وغري ذلك 

-2/452()بدائع الفوائد(يف كتابه العجاب  -رمحه اهللا-وقال اإلمام ابن القيم
وحديث عائشة املـذكور  ���� ومن شر النفاثات يف العقد����:وقد دلَّ قوله):(453

الكالم مـن   على   تأثري السحر،وأن له حقيقة، وقد أنكر ذلك طائفة من أهل
إنه ال تأثري للسحر البتة،ال يف مرض وال قتل،وال حلٍّ :املعتزلة وغريهم ، وقالوا 

  .وال عقد 
  

105  



  
وهذا خالف ما .يل ألعني الناظرين ال حقيقة له سوى ذلكوإمنا ذلك خت:قالوا 

تواترت به اآلثار عن الصحابة والسلف ،واتفق عليه الفقهاء وأهـل التفسـري   
   …واحلديث 

وما يعرفه عامة العقالء ،والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقالً ،وحالً وعقـداً،وحباً  
ة الناس، وكثري منهم قد وبغضاً وتزيناً، وغري ذلك من اآلثار ،موجود تعرفه عام

دليـل  ���� ومن شر النفاثات يف العقـد  ����: علمه ذوقاً مبا أصيب به منه،وقوله تعاىل
على أن هذا النفث يضر املسحور يف حال غيبته عنه،ولو كان الضرر ال حيصل 
   إال مبباشرة البدن ظاهراً،كما يقوله هؤالء،مل يكن للنفث وال للنفاثـات شـر

إذا جاز على الساحر أن يسحر مجيع أعني النـاظرين مـع   ف:يستعاذ منه،وأيضاً
كثرم حىت يروا الشيء خبالف ما هو به،مع أن هذا تغري يف إحساسـهم،فما  
الذي حييل تأثريه يف تغيري بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم،وما الفـرق بـني   

  .التغيري الواقع يف الرؤية والتغيري يف صفة أخرى من صفات النفس والبدن 
غري إحساسه حىت صار يرى الساكن متحركاً، واملتصل منفصالً، وامليـت   فإذا

حياً، فما احمليل ألن يغري صفات نفسه حىت جيعل احملبوب إليه بغيضاً، والبغيض 
  .حمبوباً، وغري ذلك من التأثريات 

سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجـاءوا  ����:وقد قال تعاىل عن سحرة فرعون إم
سبحانه أن أعينهم سحرت ،وذلك إما أن يكـون لتغـيري    فبني ����بسحر عظيم 

  حصل يف املرئي ،وهــو احلبال والعصي، مثل أن يكـون السحرة استعانت 
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بأرواح حركتها ،وهي الشياطني، فظنوا أا حتركت بأنفسها ،وهذا كمـا إذا  
اجلار جر من ال يراه حصرياً، أو بساطاً، فترى احلصري والبساط ينجر،وال ترى 

له، مع أنه هو الذي جيره ،فهكذا حال احلبال والعصي ،التبسـتها الشـياطني   
فقلبتها كتقلب احلية، فظن الرائي أا تقلبت بأنفسها، والشياطني هـم الـذين   

  .يقلبوا
وإما أن يكون التغيري حدث يف الرائي حىت رأي احلبال والعصي تتحرك وهـي  

  .ساكنة يف أنفسها
 احر يفعل هذا وهذا،فتارة يتصرف يف نفس الرائي وإحساسه وال ريب أن الس

،حىت يرى الشيء خبالف ما هو به،وتارة يتصرف يف املرئي باستعانته باألرواح 
  .الشيطانية حىت يتصرف فيها 

من أم فعلوا يف احلبال والعصي ما أوجب حركتـها  : وأما ما يقوله املنكرون 
فهذا باطل من وجوه كثرية،فإنه لو كان ومشيها،مثل الزئبق وغريه،حىت سعت 

كذلك مل يكن هذا خياالً بل حركة حقيقية،ومل يكن ذلك سحراً ألعني الناس، 
  :وال يسمى ذلك سحراً،بل صناعة من الصناعات املشتركة، وقد قال تعاىل

حتركت بنوع  ولو كانت����فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم أا تسعى  ����
املنكرون،مل يكن هذا من السحر يف شيء،ومثل هذا ال خيفى، حيلة كما يقوله 

لو كان ذلك حبيلة كما قال هؤالء،لكان طريق إبطاهلا إخراج ما فيها من :وأيضا
  الزئبــق ،وبيان ذلك احملال،ومل حيـتج إىل إلقـاء العصا البتـالعــها،
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رة ،بل يكفي فيهـا  فمثل هذه احليلة ال حيتاج فيها إىل االستعانة بالسح: وأيضا
حذَّاق الصناع،وال حيتاج يف ذلك إىل تعظيم فرعـون للسـحرة وخضـوعه    

لكبريكم الذي  فإنه ال يقال يف ذلك إنه:هلم،ووعدهم بالتقريب واجلزاء ،وأيضا
علمكم السحر، فإنَّ الصناعات يشترك الناس يف تعلمها وتعليمهـا ،وباجلملـة   

  ) .…رده فبطالن هذا أظهر من أن يتكلَّف 
  
  
  
  

�      �        �  
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  :فـصـل
فيبىن على معرفة أنَّ السحر إذا أكلـه أو شـربه   :وأما عالج املسحور باحلجامة

يكـون مـادةً رديئـةً يف جســد     :اإلنسان،أو كان مشموماً،أو مرشوشـاً 
  .املريض،فيؤثر فيه بالكيفية اليت أرادها الساحر 

مع عالجه بالرقى والـدعوات واألذكـار   -ر باحلجامةوأفضلُ عالجٍ للمسحو
أنْ ينظر يف جسد املريض،أين مكان التأثري فيه بـأمل،أو مـرض،أو   :-الشرعية

  .ختيلٍ،وغري ذلك 
  .استفراغاً للمادة الرديئة منها : فيحتجم يف تلك املواضع

لك املـادة  وقد حيتاج املريض إىل نوع تكرارٍ للحجامة،حىت يستفرغَ كُال من ت
  .اخلبيثة 

وعنه احلـافظ  )100-99ص (يف الطب النبوي-رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم
  ) :10/229(يف الفتح

فإنَّ للسحر تأثرياً .االستفراغ يف احمللِّ الذي يصل إليه أذى السحر :والنوع الثاين(
ن يف الطبيعة وهيجان أخالطها،وتشويش مزاجها؛فإذا ظهر أثره يف عضوٍ،وأمك

  …نفع جداً :استفراغ املادة الرديئة من ذلك العضو
الذي تضررت أفعاله مـن  -واستعمالُ احلجامة على ذلك املكان:-إىل أن قال-

  .إذا استعملت على القانون الذي ينبغي:من أنفع املعاجلة-السحر
األشياء اليت ينبغي أنْ تستفرغ جيب أن تستفرغ من املواضع اليت هي :قال أبقراط

  ) .ا أميل،باألشياء اليت تصلح الستفراغها إليه
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  :فـائـدة 
  ) .127-4/126: (يف زاد املعاد -رمحه اهللا -قال اإلمام ابن القيم

فإنه من .األدوية اإلهلية،بل هي أدويته النافعة بالذات:ومن أنفع عالجات السحر(
مـن  :يقاومهاتأثريات األرواح اخلبيثة السفلية،ودفع تأثريها يكون مبا يعارضها و

وكلما كانـت أقـوى   .األذكار واآليات والدعوات،اليت تبطل فعلها وتأثريها
مع كلِّ واحد منـهما  :وذلك مبرتلة التقاء جيشني.كانت أبلغ يف النشرة : وأشد

فالقلب إذا كان ممتلئاً .قهره وكان احلكم له:عدته وسالحه؛فأيهما غلب اآلخر
ات الدعوات،واألذكار،والتعوذات؛ورد وله من التوجه-من اهللا مغموراً بذكره،

كان هذا من أعظم األسباب اليت متنع إصـابة  :-ال خيل به يطابق فيه قلبه لسانه
  .   السحر له، ومن أعظم العالجات له بعد ما يصيبه

 رةحأنَّ سحرهم إمنا يتم تأثريه يف القلوب الضعيفة املنفعلـة،والنفوس  :وعند الس
وهلذا فإن غالب ما يؤثريف النساء والصبيان، .معلقة بالسفلياتالشهوانية اليت هي 

واجلهال وأهل البوادي ،ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن ال 
فسـلطان  :وباجلملـة .نصيب له من األوراد اإلهلية والدعوات والتعوذات النبوية

  .لياتتأثريه يف القلوب الضعيفة املنفعلة،اليت يكون ميلها إىل السف
واملسحور هو الذي يعني على نفسه؛فإنا جند قلبه متعلقـاً بشـيء،كثري   :قالوا 

  .من امليل وااللتفات :االلتفات إليه،فيتسلط على قلبه مبا فيه
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واألرواح اخلبيثة إمنا تتسلط على أرواح تلقاها مستعدةً لتسلطها عليها، مبيلـها   
فرغها من القوة األهلية،وعدم أخذها للعدة إىل ما يناسب تلك األرواح اخلبيثة،وب

اليت حتارا ا؛فتجدها فارغةً ال عدة معها،وفيها ميل إىل ما يناسبها،فتتسـلط  
  . )واهللا أعلم .عليها، ويتمكن تأثريها فيها بالسحر وغريه 

  
  
 

 
�         �        �  
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  :فـصـل
ا فائدة احلجامة يف عالج من به مسفأذكر ابتداًء قائالً  وأم،من اجلن:  

  :مس اجلان
  .دخول اجلني يف بدن اإلنسي :هو

  .ثابت الوقوع،بداللة النقل الصحيح،والعقل الصريح:ومس اجلانِّ لإلنسان
  .وال ينكر ذلك إال جاهلٌ،أو معاند مكابر 

-24/276(يف جممـوع الفتـاوى   -رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
277:(  

. وجود اجلن ثابت بكتاب اهللا وسنة رسوله،واتفاق سـلف األمـة وأئمتـها   (
وكذلك دخول اجلين يف بدن اإلنسان ثابـت باتفـاق أئمـة أهـل السـنة      

الذين يأكـلون الربا ال يقومون إال كما يقـوم الـذي   ����  تعاىل واجلماعة،قال اهللا 
  . ���� يتخبطُه الشيطان من املس
  ) . …) إنَّ الشيطان جيرى من ابن آدم جمرى الدم( : �وىف الصحيح عن النيب 

: وابــن كــثري) 3/355:(والقــرطيب)3/101:(وقــال اإلمــام الطــربي
رمحهـم  -قالوا) 1(واإلمام األشعري يف مقاالت أهل السنة واجلماعة)1/326(

الذين يأكـلون الربا ال يقومون إال كما  �: عند تفسريهم لقول اهللا عز وجلَّ -اهللا
  . 275:سورة البقرة،آية ����ذي يتخبطُه الشيطان من املسيقوم ال

  ــــــــــــ
  ) .134ص: (وآكام املرجان يف أحكام اجلان) 19/12: (كما يف جمموع الفتاوى-1
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دليلٌ على فساد من أنكر الصرع من جهة اجلن،وزعم أنه من فعل :يف هذه اآلية(

  .وال يكون منه مس الطبائع،وأنَّ الشيطان ال يسلك يف اإلنسان،
ال يقومون يف اآلخرة من قبورهم إالَّ كما يقوم الذي :الذين يأكلون الربا:وقالوا

يتخبله الشيطان يف الدنيا،فيصـرعه مـن   :يتخبطه الشيطان من املس،يعين بذلك
  ) .اجلنون :املس،يعين

واألدلة من الكتاب والسنة على إثبات ذلك من الكثرة مبكان،وينظر يف بسطها 
  .الكتب املؤلفة يف إثبات مس اجلان لإلنسان:عرفتهاوم

  :أباه،بقوله -رمحهما اهللا-وقد سأل عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل
يا بـين  :فقال.إنَّ اجلين ال يدخل يف بدن املصروع:إنَّ قوماً يقولون: قلت أليب(
-نقل هذه القصة مجع من أئمـة اإلسـالم  )يكذبون،هو ذا يتكلم على لسانه!

  . )1(مقريني هلا  -هم اهللارمح
_______________  

: وجمموعـة الرسـائل واملسـائل   )24/277و19/12: (جمموع الفتـاوى : انظر-1
: والفتاوى العراقيـة )251-250: (والنبوات)4/455: (واجلواب الصحيح)2/216(
: وابن مفلح يف مصايب اإلنسان.-رمحه اهللا-مجيعها لشيخ اإلسالم ابن تيمية) 82-83(
والعليمي يف املنهج )2/266: (و املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد)144ص(

والشـبلي يف آكـام   ) 1/233: (وابن أيب يعلى يف طبقات احلنابلـة )1/431: (األمحد
  ) .93ص: (والسيوطي يف لقط املرجان) 135-134ص:(املرجان
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ــيم  ــن الق ــام اب ــاد لإلم ــاء يف زاد املع ــن ) 4/66: (وج ــتح الب والف

تقسيمهم الصرع إىل ):8/203: (ونيل األوطار للشوكاين)10/144:(حجر
  :قسمني

صرع من األرواح اخلبيثة األرضية،وصرع من األخالط : الصرع صرعان:( قالوا
  ) .الرديئة 

  ):6/14:(يف الفصل يف امللل والنحل -رمحه اهللا-ويقول ابن حزم
  ).ه كما جاء يف القرآنوصح أنَّ الشيطان ميس اإلنسان الذي يسلطه اهللا علي(

للقاضي بدر الدين الشـبلي،يقول  )137ص(ويف آكام املرجان يف أحكام اجلان
يف  -أي اجلـن -وقد ورد السمع بسلوكهم :(مؤصالً إثبات مس اجلن لإلنس

  ) .اإلنس 
  
  
  

�    �    �  
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  :فـصـل

  :يف أسباب مس اجلن لإلنس 
  :-رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  :وصرع اجلن لإلنس هو ألسباب ثالثة (
تارةً يكون اجلين حيب املصـروع فيصرعه ليتمتع به؛وهذا الصرع يكـون  -1

  .أرفق من غريه وأسهل 
وتارة يكون اإلنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حاراً،أو يكون -2

ـ   ا قتل بعضهم،أو غري ذلك من أنواع األذى،وهذا أشد الصرع ،وكثــرياً م
  .يقتلون املصروع 

  . )1() وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء األنس بأبناء السبيل -3
  :قال) 40-19/39: (و يف جمموع الفتاوى

قد يكون عن شهوة وهوى وعشق،كما يتفق لإلنـس مـع   :وصرعهم لإلنس(
عن بغضٍ وجمازاة ،مثل أن يؤذيهم -وهو كثري أو األكثر-وقد يكون …اإلنس 
إما ببول على بعضهم ،وإما بصـب  :إلنس،أو يظنوا أم يتعمدون أذاهمبعض ا

  .ماء حار، وإما بقتل بعضهم،وإن كان اإلنسي ال يعرف ذلك 
وىف اجلن جهل وظلم،فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه،وقد يكون عن عبث منـهم  

  ) .وشر مبثل سفهاء اإلنس 
  ــــــــــــــ

: والرسـائل الكـربى  )4/265:(والتفسري الكبري)13/82: (جمموع الفتاوى: انظر -1
)1/62. (  
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  :قال) 399ص:(ويف كتاب النبوات
 إنه آذاهم إما بصب جناسة عليهم،وإما:والصرع ألجل الزنا،وتارة يقولون…(

بغري ذلك؛فيصرعون صرع عقوبة وانتقام،وتارة يفعلون ذلك عبثاً كما يعبـث  
  .شياطني اإلنس بالناس 

واجلين قد حيب اإلنسي كما حيب .شيطنة وأقل عقالً وأكثر جهالًواجلن أعظم 
اإلنسي اإلنسي،وكما حيب الرجلُ املرأةَ،واملرأةُ الرجل،ويغار عليه وخيدمه بأشياء 

  ).وإذا صار مع غريه،فقد يعاقبه بالقتل وغريه كلُّ هذا واقع 
  :-رمحه اهللا-قال ) 13/82:(ويف جمموع الفتاوى

منهن من يريد من اإلنس الذي خيدمنه ما يريد نساء اإلنس  :وكذلك اجلنيات(
من الرجال،وهذا كثري يف رجال اجلن ونسائهم،فكـثري من رجاهلم ينال مـن  

  ) .نساء اإلنس ما يناله اإلنسي وقد يفعل ذلك بالذكران 
  :أقـول

  :املس إىل ثالثة أقسام:فيما نقلناه عنه -رمحه اهللا-قَسم هذا اإلمام
  .شق اجلين لإلنسية،أو عشق اجلنية لإلنسي ع-1
بصب ماء حـار،أو  -وإن كان ال يعلم اإلنسي بذلك-فعل ما يغضب اجلن-2

  .وغري ذلك  …بالوقوع على اجلين،أو البول على أحدهم
  .ظلم اجلين لإلنسي دون سبب،وإمنَّا هو من العبث ال غري -3
ب مـس اجلـن   السحر،والسحر من أسـبا :وميكن إدراج قسم رابع وهو-4

  .لإلنسان،وإن مل يذكره شيخ اإلسالم،فهو مندرج يف قسم ظلم اجلن لإلنس 
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  :فـصـل
 من اجلـن يف عالج من به مس ا فائدة احلجامةقى    -وأممـع عالجـه بـالر

،فيكون مبعرفة أن اجلانَّ إذا دخل جسد -واألذكار،وقراءة القرآن،وفعل اخلريات
مرضاً عضوياً،فيزيد يف تأثري ذلك املرض،مما يؤدي إىل زيادة قد يستغلُّ : اإلنسان

معانة املريض،حىت يوافقه على ما أراد اجلين،أو الساحر،أو يفعل ذلك من أجل 
  .انتقام وإيذاء، وقد يكون بسبب عني أو حسد 

اجلين مرضاً عضوياً يف جسد اإلنسي،وسيأيت شرح ذلك -بأمر اهللا -وقد يوجد
  . -اهللاإنْ شاء -قريباً 

كالدماغ مثالً،فيؤثر :يتسلط اجلان على أماكن حمددة يف جسد اإلنسان:وأحياناً
كما تقدم يف مبحث عالج -فيه توجيهاً لإلنس،كيف ما شاء اجلين،أو الساحر

  . -السحر باحلجامة
  :مبا يأيت ذكْره  -تفصيالً-وبيان ذلك

تأثرياً علـى   حيـدث:أن اجلين إذا دخل جسد اإلنسي:تقدم من حيث التقسيم
  :ثالثة أقسام 

  .االستفادة من مرض عضوي -1
  .إنشـاء مـرض عضوي -2
تسلط اجلان على أماكن حمددة يف جسد اإلنسي من أجـل حتقيـق مـراد    -3

  .اجلين،أو الساحر 
  .كلَّ قسم على حدة -مبشيئة اهللا-وسأشرح 
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  :القسـم األول 
1- االستفادة من مرضٍ عضوي:  

دن اإلنسـي،قد جيـد مرضـاً عضـوياً يف جسـد ذلـك       إذا دخل اجلين ب
  …اإلنسان،كالقرحة مثالً

يقوم بالضغط عليها،فيزيـد مـن أذى املـرض    :فعند وجود اجلين لتلك العلة
  . )1(العضوي

،أو !إما انتقاماً من هذا اإلنسي،أو ليوافقه على ما أراد منه اجلـين؟ :وفعله ذلك
  .يكون بسبب سحر،أو حسد وعني 

  
  :نوعالجه يكو

بالرقية الشرعية،واستعمال الدواء العالجي املناسب للمرض،واحلجم يف املواضع 
  . -يف مبحث مواضع احلجامة-اليت تقدم تفصيلها على حسب املرض 

أن تناسـب احلجامـة   :بقـيد-ومن أفضلها املواضع اليت ظهر فيها وجود األمل
  . -ذلك املوضع

  ! .ن،والكاهل األخدعا: أفضل مواضعها: وإالَّ فعلى اإلطالق
  

___________________  
  ) .52ص:(قواعد الرقية الشرعية،لعبداهللا السدحان:انظر-1
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  :القسـم الثاين 



2- رضٍ عضويإنشاُء م :  
مرضاً عضوياً،ويكون سـبب   -بأمر اهللا-قد ينشئ:إذا سلك اجلين بدن اإلنسي

  .-سباب املسكما تقدم يف أ-عيناً،أو سحراً،أو إيذاء وانتقاماً:ذلك
  :ومن األدلة على ذلك 

لناقصة املعاناة اليت عاناها نـيب اهللا  -ذاكراً-قال اهللا جلَّ وعال يف كتـابه الكرمي
  :أيوب عليه السالم 

ــبٍ   ���� صالشــيطانُ بِن ــنِي ســي م ــه أن ــادى رب ــوب إذ ن ــدنا أي واذكــر عب
  .41:ص،آية:سورة����وعذاب

كر تبارك وتعاىل عبده ورسوله أيوب عليـه  يذ:( قال اإلمام ابن كثري يف تفسريه
الصالة والسالم،وما كان ابتاله تعاىل به من الضر يف جسده وماله وولده،حىت 
مل يبق من جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبه،ومل يبق له من الدنيا شيء يستعني 
 به على مرضه،وما هو فيه غري أن زوجته حفظت وده إلمياا باهللا تعاىل ورسوله

فكانت ختدم الناس باألجرة،وتطعمه وختدمه حنواً من مثاين عشرة سنة،وقد كان 
فلما طال …من قبل ذلك يف مال جزيل،وأوالد وسعة طائلة يف الدنيا،فسلب 

تضرع إىل رب العاملني وإله : املطال،واشتد احلال،وانتهى القدر،ومت األجل املقدر
: ويف هذه اآلية الكرمية،قال����لرامحنيإين مسين الضر وأنت أرحم ا ����:املرسلني،فقال

بنصـب   :قيل����واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب����
  له أرحم الرامحني،وأمره  يف بدين،وعذابٍ يف مايل وولدي،فعند ذلك استـجاب
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أن يقوم من مقامه،وأن يـركض األرض برجـله،ففعل فأنبع اهللا تعاىل عينـاً  
  .يغتسل منها،فأذهب مجيع ما كان يف بدنه من األذى وأمره أن

مث أمره فضرب األرض يف مكان آخر،فأنبع له عيناً أخرى،وأمره أن يشرب منها 
  .) 1()فأذهب مجيع ما كان يف باطنه من السوء،وتكاملت العافية ظاهراً وباطناً 

  :قال) 3/161:(أضواء البيان-رمحه اهللا-وجاء يف تفسري اإلمام الشنقيطي
أنَّ اهللا سلط الشيطان على ماله وأهله :ما ذكره مجاعة من املفسرين : ومنها…(

   …ابتالًء أليوب،فأهلك الشيطان ماله وولده،مثَّ سلطه على بدنه ابتالًء له 
وتسليطه لالبتالء على جسده وماله وأهله ممكن،وهو أقرب  من تسليطه عليـه  

  ! .حبمله أنْ يفعل ماال ينبغي ؟
ابتالء ليظهـر  :وميكن أنْ يكون سلطه اهللا على جسده وماله وأهله:لإىل أنْ قا

صربه اجلميل،وتكون له العافية احلميدة يف الدنيا واآلخرة،ويرجع له كـل مـا   
  .أصيب فيه،والعلم عند اهللا تعاىل 

وهذا ال ينايف أنَّ الشيطان ال سلطان له على مثل أيوب،ألنَّ التسليط على األهل 
  .جنس األسباب اليت تنشأ عنها األعراض البشرية كاملرض من:واملال واجلسد

_______________  
  ).4/40: (تفسري ابن كثري-1
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وذلك يقع لألنبياء،فإم يصيبهم املرض،وموت األهل وهـالك املال،ألسـباب   

  .متنوعة



وال مـانع من أنْ يكون من مجلة تلك األسباب تسليطُ الشيـطان على ذلك 
  .  )1() لالبتالء 

قـال  :قال-رضي اله عنه-من حديث أيب موسى األشعري� وثبت عن النيب 
  : �رسول اهللا 

هـذا الطعـن قـد عرفناه،فمـا     !يا رسول اهللا:فناء أميت بالطعن والطاعون ،فقيل( 
،ويف كـلٍّ  -طعن أعدائكم من اجلن:ويف رواية-وخز أعدائكم من اجلن:الطاعون؟قال

  .)  شهادة
ذُكر الطاعون عند أيب :قال-رضي اهللا عنه-موسى عن أبيه وعن أيب بكر بن أيب 

  :؟فقال �سألنا عنه رسول اهللا :موسى فقال
  .) 2( ) وخز أعدائكم اجلن،وهو لكم شهادة( 

_________________  
وتفسري ابن )7/147: (وزاد املسري،البن اجلوزي)23/166: (تفسري الطربي:وانظر-1

: وغرائــب القرآن،للنيســابوري)5/101(:وتفســري املــاوردي)12/456: (عطيــة
ــدرر،للبقاعي )33/100( ــم الـ ــي)16/390: (ونظـ : وروح املعاين،لأللوسـ
وعامل اجلن يف ضوء الكتاب والسـنة،لعبد  ) 17:رقم: (والسلسلة الصحيحة)22/206(

  ).323ص: (الكرمي عبيدات
وإرواء )120-109: (بذل املاعون يف فضل الطاعون،للحـافظ ابـن حجـر   :انظر-2

  ) . 2/155: (وصحيح الترغيب) 1637:(يلالغل
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  :الطاعون ينقسم إىل قسمني 

  



  :الطاعون الوبائي العام  -1
مرض يعم الكثري من الناس،يف جهة من اجلهات،خبالف املعتاد من أمراض :(وهو

  .)1()الناس،ويكون مرضهم واحداً،خبالف بقية األوقات،فتكون أمراضهم خمتلفة
بعسـاكر   وتقـدم …األكبـاد غم النفوس وأذاب :(داً والطاعون إذا دخل بال

املنايا،ودهم بكبائر الرزايا،وألقى الرعب يف قلوب الربايا،وأبقى يف صـدورهم  
  .الباليا

فالناس بني كلِّ ميـت  .وشهر لكلَّ أحد نصابه،ونزل بباب كلِّ بيت منه عصابة
خـائف،ويظن أنَّ  وأصبح كلُّ جبارٍ وهو منـه  .ومائت،ومتوقع الفوات وفائت

  .املوت على بابه واقف
  
  

____________________  
ــر-1 ــرب: انظـ ــد الـ ــد،البن عبـ ــلم )6/211: (التمهيـ ــرح مسـ وشـ

وبـذل  )10/180: (وفتح البـاري )3/127: (والنهاية،البن األثري)1/105:(،للنووي
وكشـاف  )5/389: (واملبدع ،البن مفلح)95: (املاعون يف فضل الطاعون ،البن حجر

  ) .4/294: (وشرح الزقاين على موطأ مالك)4/323: (،للبهويتالقناع
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إنْ دخل بيتاً كان آخر أهله خروجاً،وإنْ عدل إىل فناٍء أجج نار الفَنـاء فيـه   
فيكـون هـذا   ) 1() …فقصم عند ذلك اآلمال،وكثرت لديه األعمال.تأجيجاً

  .رجزاً وهالكاً:للكافرين املعاندين شرع اهللا:البالء العظيم



  .شهادةً وغفراناً : وللمؤمنني
أنه مسعه -رضي اهللا عنه-يف الصحيحني عن عامر بن سعد بن أيب وقاص،عن أبيه

يف  �مـاذا مسعـت مـن رسـول اهللا      -رضي اهللا عنه-يسأل أسامة بن زيد
الطاعون رجس،أرسل على طائفة من ( :�قال رسول اهللا :أسامة: الطاعون؟فقال
بلكم،فإذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه،وإذا وقـع  على من كان ق:بين إسرائيل،أو

  . )بأرضٍ وأنتم ا فال خترجوا فراراً منه
 �أنَّ رسول اهللا :أسامة بن زيد حيدث سعداً-أي عامراً-أنه مسع:ويف لفظ آخر

رجز،أو عذاب،عذِّب به بعض األمم،ثُم بقي منـه بقيةٌ،فيـذهب   (:ذكر الوجع فقال
كان بأرضٍ وقع ا فـال  خرى،فمن مسع به بأرضٍ فال يقْدمن عليه،ومن املرة،ويأيت األ

  .)  خيرج فراراً منه
  
  

___________________  
للحـافظ  )383-382ص:(بذل املاعون:كما يف-رمحه اهللا-من كالم اإلمام الصفدي-1

  .ابن حجر 
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 رسـول اهللا  موىل-رضي اهللا عنه-وأخرج أمحد يف املسند وغريه عن أيب عسيب

باحلمى والطاعون،فأمسكت -عليه السالم-أتاين جربيل(:�قال رسول اهللا :قال �



،وأرسلت الطـاعون إىل الشـام،فالطاعون شـهادة ألميت،ورمحـةٌ     )1(احلمى باملدينة
  ) .761:رقم:(السلسلة الصحيحة)  هلم،ورجس على الكافرين

 �عت رسول اهللا قال مس-رضي اهللا عنه-وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك
  .)  الطاعونُ شهادةٌ لكلِّ مسلم( :يقول

شهادة  فالطاعون:(ويف حديث أيب عسيب عند أمحد  …:(قال احلافظ يف الفتح
وهو صريح يف أن كون الطـاعون  )للمؤمنني ورمحة هلم، ورجس على الكافر 

 رمحة إمنا هو خاص باملسلمني،وإذا وقع بالكفار فإمنا هو عذاب عليهم يعجل هلم
  .)2() يف الدنيا قبل اآلخرة 

وهذه سنـة اهللا يف العقوبات؛تقع عامـة فتكـون طهـراً للمؤمنني،وانتقامـاً مـن     (
  .)3()الفاجرين 

_____________________  
دعا بنقل احلمى إىل  �إىل املدينة،فإنه صح أنَّ النيب   �لعلَّ هذا كان يف أول هجرته-1

  ) .1/94:(فيض القديرو)10/191:(فتح الباري : وانظر.اجلحفة
: وفيض القـدير ) . 218-213و78ص :(بذل املاعون:وانظر).10/192:(الفتح -2
  ) .4/278و 1/94(
  ) .153ص : (بذل املاعون-3
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  :أقول 



ال ينـال منــزلة الشـهادة     -من املسـلمني -من أصيب ذا الداء العضال 
كـلَّ اعتـراضٍ   إال برضاً وتسليم لسـيده وخالقـه ومواله،تاركـاً    :العظيمة

  .وضجر،مستبشراً بقدومه شهيداً إىل اهللا
قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة:يف صحيحه-رمحه اهللا-أخرج اإلمام البخاري

  :عن الطاعون؟فقال �رسول اهللا سألت 
كان عذاباً يبعثه اهللا على من شاء،فجعله اهللا رمحةً للمؤمنني،فليس مـن عبـد يقـع    (

،يعلم أنه لن يصبه إالَّ ما كتب اهللا له؛إالَّ كان له مثـلُ  الطاعون،فيمكث يف بلده صابراً
  . ) أجرِ الشهيد

  
  ) :10/193: (قال احلافظ يف الفتح

يف مكان هو فيه فيمكث يف : مسلم يقع الطاعون،أي: فليس من عبد أي: قوله(
يكون فيه،وميكث فيـه، وال  :ويأيت يف القدر بلفظ-يف رواية أمحد يف بيته -بلده

  .اليت وقع فيها الطاعون : البلد، أيخيرج من 
غري منـزعج وال قلق،بل مسلِّماً ألمر اهللا راضـياً بقضـائه،   : صابراً،أي: قوله

وهذا قيد يف حصول أجر الشهادة ملن ميوت بالطاعون،وهو أن ميكث باملكـان  
  .) 1(الذي يقع به فال خيرج فراراً منه،كما تقدم النهي عنه يف الباب قبله صرحياً 

  
___________________  
  ) .10/180:(الفتح: انظر-1
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يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له قيد آخر،وهي مجلة حالية تتعلـق  :وقوله 
باإلقامة،فلو مكث وهو قلق،أو متندم على عدم اخلروج ظاناً أنه لو خرج ملـا  

شـهيد ولـو  وقع به أصالً ورأساً،وأنه بإقامته يقع به،فهذا ال حيصل له أجر ال
أن : مفهوم هذا احلديث كما اقتضى منطوقه مات بالطاعون،هذا الذي يقتضيه

من اتصف بالصفات املـذكورة حيصـل لـه أجـر الشـهيد،وإن مل ميـت       
أن من اتصف بذلك فوقع به الطـاعون  : بالطاعـون،ويدخل حتته ثالث صور

اجــالً أو  فمات به،أو وقع به ومل ميت به، أو مل يقع به أصالً ومات بغريه ع
  .) 1()آجالً 

  
  :سبب مرض الطاعون 

  :ذهب األطباُء وغريهم من املتقدمني إىل أنَّ سبب الطاعون هو
دم رديٌء مائلٌ إىل العفونة والفساد،يستحيل إىل جوهر سمي يفسد العضـو  (

ويغري ما يليه،ويؤدي إىل القلب كيفية رديئة،فيحدث القيء والغثيان والغشـي  
  .واخلفقان

  
___________________  

  ).4/278: (وفيض القدير)2..ص : (بذل املاعون:وانظر-1
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وهو لرداءته ال يقبل من األعضاء إالَّ ما كان أضعف بالطبع،وأردأه ما يقـع يف  
  .) 1( )واألسود منه قلَّ من يسلم منه،وأسلمه األمحر مث األصفر.األعضاء الرئيسة

  
  :بينون علَّـةَ هذا املرض،بقوهلم،فإم يوأما يف الطب احلديث

بكتريا عصوية عنقودية تصيب الفئران،ومنها بسبب الرباغيـث  :الطاعون سببه(
  . )2()إىل اإلنسان

  
  ــــــــــــ

: التمهيد،البن عبد الرب: انظر .وله أسباب أخرى عندهم،تنظر فيما ذكرت من مراجع-1
وفـتح  )3/127: (األثـري والنهايـة،البن  )1/105:(وشرح مسلم ،للنووي)6/211(

واملبـدع  )98و95: (وبذل املاعون يف فضل الطاعون ،البن حجر)10/180: (الباري
وشرح الزقاين على موطـأ  )4/323: (وكشاف القناع،للبهويت)5/389: (،البن مفلح

) 2/150: (وتـذكرة داود )4/1922: (والقـانون، البـن سـينا   ) 4/294: (مالك
والطـب  )29ص: (والطب النبوي،البن القيم)217ض: (والطب،ملوفق الدين البغدادي

  ) .266ص:(النبوي،للذهيب
كمـا يف  -واملوسوعة الربيطانيـة )415ص: (معجم املصطلحات العلمية والفنية:انظر-2

ما رواه الواعـون يف  :ومقدمة الدكتور البار لكتاب)22ص: (بذل املاعون:مقدمة حمقق 
  ) .34و31و8ص : (أخبار الطاعون،للسيوطي
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  .أنَّ الطاعون وخز أعدائنا من اجلن: � تقدم سابقاً قول من ال ينطق عن اهلوى
قد يراه البعض من الناس متعارضاً مشكالً مع ما قـرره   �وظاهر كالم النيب 

دم رديٌء مائلٌ إىل :من أنَّ مرض الطاعون سببه-قدمياً وحديثاً-األطباء وغريهم 
  …ستحيل إىل جوهرٍ سمي يفسد العضو ويغري ما يليه العفونة والفساد،ي

  …أنه بسبب الرباغيث :أو بتعريف احملدثني منهم
  :واجلواب على هذا اإلشكال من وجوه متعددة 

أنَّ احلقائق الشرعية مقدمـة  :من مسلَّمات الثبوت عند أهل السنة واجلماعة-1
  !.لف شريعة اإلسالم ؟على كلِّ نتاجٍ طيب حادث،أو معان لُغوية ختا

ال يوجد صواب يف الطب،إالَّ والشريعة اإلسالمية تدلُّ عليه :علماً أنه حبمد اهللا
  .وتقرره ،وهذا هو الثبات والشمول لشريعة اهللا إىل يوم القيامة 

أنَّ هذه أمور دلَّ عليها العلم احلادث،فاسد : حتكيم العقل على النص حبجة -2 
  .القَبول
ذه األمور املستحدثة بني نظرية،وواقعٍ مشاهد،قد يظن أنـه علـى   أنَّ ه:وذلك

  ! .منتقَض باحلجة ذاا؟:احلقيقة،حبكم وقوعه ومشاهدته
-سـابقاً -كان يف فتـرة من الزمان:كم من نظرية مؤصلَة،وواقع مسلَّمٍ:فيقال

  .يعملُ به،مثَّ جاء العلم احلادث بعد ذلك بنقضه
وهل هذا اآلخر هو املنتهى من األمر،أم هناك ما !ول،أم باآلخرِ؟فهل يؤخذ باأل

  ! .يأيت بعده ؟
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هو من أعظم ما أُصيبـت بـه أمـة   :مثَّ إنَّ حتكيم العقل على نصوص الشرع
  .اإلسالم من مكر أعدائها

حائلةً بني أبناء املسلمني ودينـهم،وجعلت  :فكانت هذه العلوم املنطقية الدخيلة
  ..م كاألنعام يلهثون وراء حضارة األمم الكافرة كثرياً منه

  ! .أم ال لإلسالم نصروا،وال لنتاج الغرب وصلوا ؟: ومن عجبٍ
هم  -من طوائف اإلسالميني-وإنَّ أولَ من افترع حتكيم العقل على النص:هذا

نعـوذ بـاهللا مـن    -بفكر اليونان،وحـثالة نتاج األمم الكافرة -تأثراً-املعتزلة
  .-اخلذالن

  
  :أقول

جعل للعقول يف إدراكها حداً تنتهي إليه ال تتعداه،ومل :(إنَّ اهللا سبحانه وتعاىل 
جيعل هلا سبيالً إىل اإلدراك يف كلِّ مطلوبٍ،ولو كانت كذلك السـتوت مـع   

  ! .يف إدراك مجيع ما كان،وما يكون،وما ال يكون  -سبحانه-الباري
عليه حاكم بإطالق،وهو الشـرع،بل  والعقل ال يجعلُ حاكماً بإطالق،وثبت 

  ..الواجب أنْ يقَدم ما حقُّه التقدمي،وهو الشرع،ويؤخر ما حقه التأخري،وهو العقل 
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ألنه ال يصح تقدمي الناقص حاكمـاً علـى الكامـل،وهو خـالف املنقـول      
ع يف اجعـل الشـر  :(واملعقول،بل ضد القَضية هو املوافق لألدلة ،وقـد قيـل  

  . )1() ؛تنبيهاً على تقدمي النقل على العقل )ميينك،والعقل يف يسارك
  

درء تعـارض العقـل   :يف كتابـه -رمحـه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة 
  ): 1/156(والنقل

النصوص الثابتة يف الكتاب والسنة ال يعارضها معقولٌ بين قطّ،وال يعارضها إالّ (
  .ما فيه اشتباه واضطراب

  .علم أنه حق  ال يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه،ومل يعلم أنه حق وما 
مل يعارضـها   �إنَّ النصوص الثابتة عن رسول اهللا :بل نقولُ قوالً عاما كُلِّـياً

شـبه  :قطُّ صريح معقولٍ،فضالً عن أن يكون مقَدماً عليها،وإمنا الذي يعارضها
معان متشاة وألفاظ جمملـة،فمىت وقـع االستفسـار     وخياالت مبناها  على

  ) . ال براهني عقلية )2(ظهر أنَّ ما عارضها شبه سوفسطائية:والبيانُ
  
  

____________________  
  ) .2/275:(-رمحه اهللا-االعتصام،لإلمام الشاطيب: انظر-1
قيـاس مركَّـب مـن    :السفسـطة ):( 158ص: (قال اجلرجـاين يف التعريفـات  -2

  ) .تغليط اخلصم وإسكاته:الومهيات،والغرض منه
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  ):364ص:(ويقول ابن خلدون يف مقدمته
العقل ميزان صحيح،فأحكامه يقينية ال كذب فيها، غري أنـك ال تطمـع أن   (

تـزن به أمور التوحيد،واآلخرة،وحقيقة النبوة،وحقائق الصفات اإلهلية،وكلَّ ما 
 حمالٍ،ومثالُ ذلك مثالُ رجلٍ رأى امليزان الـذي  وراء طَورِه؛فإنَّ ذلك طمع يف

وهذا ال يدلُّ علـى أنَّ امليـزان يف   !يوزن به الذهب،فطمع  أنْ يزنَ به اجلبال
أحكامه غري صادقٍ،لكن العقلَ قد يقف عنده،وال يتعدى طَوره حتى يكون له 

  ) .ه أن يحيط باهللا وبصفاته،فإنه من ذَرات الوجود احلاصل من
  
مث إنه ال تعارض بني ما قرره الشرع،وما قالـه األطبـاء مـن كـون أنَّ      -3

  ) . …، أو براغيث … دم رديء:سببه:(الطاعون
  .وذلك أم حكموا على ظاهر األمر لوجود آثاره 

إنَّ اجلن تستفيد من وجود هذه األسباب العارضة يف :وال مينع ذلك من أن يقال
  .بوخزها الذي ال يعلم حقيقته إالّ اهللا عز وجلَّ  جسد اإلنسان،فتؤثر فيه

  ):4/39:(يف زاد املعاد-رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم
ليس عند األطباء ما يدفعها،كما ليس عندهم ما يـدل  :وهذه العلل واألسباب(

  .عليها 
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ليس وهذه اآلثار اليت أدركوها من أمر الطـاعون، .والرسل خترب باألمور الغائبة
فإن تأثري األرواح يف الطبيعة وأمراضها :معهم ما ينفي أن تكون بتوسط األرواح

وهالكها، أمر ال ينكره إال من هو أجهل الناس بـاألرواح وتأثرياا،وانفعـال   
واهللا سبحانه قد جيعل هلذه األرواح تصرفاً يف أجسـام  .األجسام وطبائعها عنها

كما جيعل هلا تصرفاً عند بعض املـواد  .عند حدوث الوباء وفساد اهلواء:بين آدم
عند هيجـان الـدم واملـرة    : الرديئة اليت حتدث للنفوس هيئة رديئة؛وال سيما

فإنَّ األرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصـاحب  .والسوداء،وعند هيجان املين
،ما مل يدفعها دافـع أقـوى مـن هـذه     هذه العوارض ما ال تتمكن من غريه

فإنـه  .الدعاء، واالبتهال والتضرع،والصدقة،وقراءة القرآنومن الذكر :األسباب
يستنـزل بذلك من األرواح امللكية،ما يقهـر هـذه األرواح اخلبيثـة،ويبطل    

هـذا مـراراً ال حيــصيها إال    -حنن وغرينا-شرها،ويدفع تأثريها،وقد جربنا
يف :ماًاهللا،ورأينا الستـنـزال هذه األرواح الطيبة، واستجالب قرا تأثرياً عظي

وال يكاد . تقوية الطبيعة،ودفع املواد الرديئة،وهذا يكون قبل استحكامها ومتكنها
  .يخرم

بادر عند إحساسه بأسباب الشر،إىل هذه األسباب اليت تـدفعها  :فمن وفقه اهللا
  .وهي له من أنفع الدواء. عنه

ـ   :وإذا أراد اهللا عز وجلَّ إنفاذ قضائه وقدره  ها أغفل قلب العبـد عـن معرفت
  ) .وتصورها وإرادا،فال يشعر ا وال يريدها ليقضي اهللا فيه أمراً كان مفعوالً 
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  :-رمحه اهللا-وقال احلافظ ابن احلجر
من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الـدم،أو  :وال خيالف ذلك ما قال األطباء (

ـ  ادة انصبابه،ألنه جيوز أن يكون ذلك حيدث عن الطعنة الباطنة،فتحدث منها امل
  .السمية،ويهيج الدم بسببها،أو ينصب

وإمنا مل يتعرض األطباء لكونه من طعن اجلن،ألنه أمر ال يـدرك بالعقل،وإمنـا   
  .) 1()يعرف من الشارع،فتكلموا يف ذلك على ما اقتضته قواعدهم 

  
  
  
  

�       �      �  
  
  
  
  
  

___________________  
: وفـيض القـدير  )104ص: (بـذل املـاعون  :وانظـر )10/181(فتح البـاري -1
والفواكه الدواين على رسـالة  )4/294: (وشرح الزرقاين على موطأ مالك)4/288(

  ) . 3/50: (وتفسري األلوسي)2/341: (أيب زيد القريواين
  
133  



  :فـصـلٌ
  .ما احلكمة من تسليط اجلن على اإلنس بالطاعون ؟: قد يقول قائلٌ
  :وجواب ذلك

  :-رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم
حكمـة بالغـة،فإنَّ أعـداءنا    :يف كون الطاعون وخز أعدائنا مـن اجلـن  (

  .شياطينهم:منهم
وأما أهل الطاعة منهم فهم إخواننا،واهللا أمرنا مبعـاداة أعـدائنا مـن اجلـن     
واإلنس،وأن حنارم طلباً ملرضاته،فأىب أكثر الناس إالَّ مساملتهم،فسلَّطهم عليهم 

أغووهم،وأمروهم باملعاصـي والفجـور    عقوبة هلم،حيث استجابوا هلم حني
والفساد يف األرض فأطاعوهم،فاقتضت احلكمة أنْ سلَّطهم علـيهم بـالطعن   
فيهم،كما سلَّط عليهم أعداءهم من اإلنس،حيث أفسـدوا يف األرض،ونبـذوا   

  .كتاب اهللا وراء ظهورهم
فهذه ملحمة اإلنس،والطاعون ملحمة من اجلن،وكلٌّ منهما بتسـليط العزيـز   

  .يم،عقوبة ملن يستحق العقوبة،وشهادة ورمحة ملن هو أهلٌ هلااحلك
وهذه سنةُ اهللا يف العقوبات؛تقع عامـة فتكـون طُهـراً للمــؤمنني،وانتقاماً مـن    

  .)1() الفاجرين
  

___________________  
  ) .154ص: (بذل املاعون:انظر-1
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  :خباريف معاين األ-رمحه اهللا-وقال اإلمام أبو بكر الكالباذي
إن اهللا عز وجلَّ اختص املؤمن لنفسه،وصرفه يف حمابه،وجعل كلَّ أحــواله  (

خرياً له،وأراد به اخلري يف كلِّ ما أصابه من ضراَء وسراَء وأملٍ ولذة، وقيض لـه  
من يواليه إرادةَ اخلريِ به؛من ملَك يستغفر له،ونيب يشفع له،ومؤمن يعاونه،وجعل 

  .يعاديه إرادةَ اخلريِ به؛من شيطان يذلُّه،وعدو يقاتله،وجين يخزه له من
للمؤمن حافظ وناصر،وألعدائه خمزٍ قاهر ،واملؤمن هو الذي إذا -عز وجلَّ-وهو

  ) .أصابته سراُء فشكر،فكان خرياً له،وإذا أصابته ضراُء فصرب،فكان خرياً له
اجلن على املؤمن،مع كونه حمفوظاً يف مجيـع  مثَّ ذكر جواب إشكالٍ يف تسليط 

  :أموره،فقال
كما جاز أن يطعنه عدوه الظاهر بالرمح والسيف يف وقت،مع أنـه يف أكثـر   (

أوقاته قد منعه اهللا منه؛بالرعب تارةً،والقوة والنصر أخـرى،لكنه قد يريد بـه  
على دار املسلم  اخلري ونيل درجة الشهادة فيقتله العدو،ورمبا استوىل العدو أيضاً

ولَن جيعلَ اُهللا للكافرين علـى  ����:وقوله تعاىل،����وأنتم اَألعلَون ����:تعاىلوماله،مع قوله 
أن يطعنه عدوه من اجلن،مع أنه يف أكثر أوقاته قـد   ،فكذلك جيوز����املؤمنني سبيالً

جـة  منعه اهللا تعاىل منه باملعقِّبات من املالئكة،لكنه قد يريد به اخلري،ونيـل در 
  .����إنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً����:الشهادة،فيمكن من وخزِه،مع قوله تعاىل

النافذ طعناً،والطــعن   �وطعن اإلنس نافذٌ،وطعن اجلن غري نافذ،فسمى النيب 
  . )1() غري النافذ طاعوناً،وأخبر أنَّ يف كلِّ ذلك شهادة 

____________________  
  .) 155-154: (بذل املاعون:انظر-1
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  :فـصـل
  :القسم الثاين من أقسام الطاعون 

  :وهو ما يتناول األفراد دون اجلماعات -2
  .-نعوذ باهللا منه-ما يسمى بالسرطان:ومن أشهرها وجوداً:وله أنواع كثرية

بـل  !أنَّ كلَّ سرطان يكون ناجتاً من فعل اجلـن،ال ؟ :وال يفهم من قولنا هذا
  .هذا املرض -بأمر اهللا-أنَّ اجلن قد يوجدون:املقصود

-ما تقـدم ذكره يف القسـم األول،وما سـيأيت :ومن األدلــة عـلى ذلك
إنْ شاء اهللا -بعد.  

-كأعصى معضلة طبية،وكأكرب مصدر قلق لإلنسان املعاصر:ولقد برز السرطان
إال أنه استأثر استئثاراً كلياً باهتـمام كُلٍّ -وإن كان السرطان جموداً منذ القدم

  .)1(ؤسسات العلمية املعاصرة،ومجيع بين اإلنسان علمياً وصحياًمن امل
وكلمة السرطان عند كثريٍ من الناس،ومن ضعف حظه من الرضى بقضـاء اهللا  

  .باعثةُ الرعبِ يف قلوم وأمساعهم:وقدره،والصرب على ابتالئه
يف -ية احلزينـة تلك املقاسات العاتية اليت يعانيها من ابتلي به،والنها: وعلَّةُ ذلك

  …لقصة وجوده يف جسد اإلنسان-!ظاهر األمر لغري املؤمنني ؟
  

___________________  
  ) .5ص: (ملحم حسن:السرطان واألمراض االحناللية،للدكتور:انظر-1
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  :ويعرف األطباء السرطان بقوهلم 
رها من جمموعة من األعضاء واألنسجة،واليت تتكون بدو:يتكون جسم اإلنسان

هذه اخلاليا ختتلف عن بعضها من ناجية الشكل والوظيفة، ..من ماليني اخلاليا
عادة حيدث انقسام اخلاليا بشكل منتظم ..لكنها تنقسم وتتكاثر بالطريقة نفسها

  .. حبيث ميكن ألجسامنا النمو،أو الستبدال أو إصالح األنسجة التالفة 
،لكن إن خرجت هذه العمليـة  هذا التكاثر يكون يف وقت حمدد وإىل حد معني

  ..عن السيطرة فإن اخلاليا تبدأ بالتكاثر بسرعة وينتج عن هذا ما يسمى بالورم 
  

  : األورام نوعان 
وهذه عادة تكون مغلفة بغشاء وغري قابلـة  ): Benignغري سرطانية ( احلميدة
ذا بالضغط على األعضاء الطبيعية إ:تأثريها احملدود على املريض يكون..لالنتشار

  .كان حجمها كبرياً،وميكن أن تستأصل باجلراحة وغالباً ال تعود ثانيةً 
فاألورام السـرطانية ـاجم وتـدمر اخلاليـا     ):Malignantسرطانية (اخلبيثة

أو (واألنسجة احمليطة ا وهلا القدرة على االنتشار بعيداً وذلك بأن تنفصل خليه 
يق الدم،أو اجلهاز الليمفاوي وتنتقل عن طر) Primary(من الورم األوىل)خاليا

إىل عضو أو أعضــاء أخرى يف اجلسم لتـكون أوراماً ثانية تسمى باألورام 
  ).Secondary(الثـــانوية
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  :كيف يبدأ السرطان ؟
  

 ): Initiation(البداية

حيث يبدأ على مستوى خليـه بتغـيري   ..:هي اخلطوة األوىل حنو تكوين الورم
املواد اليت تسبب هذا البدايـة  ..التحكم يف هذا العمل بسيط يف عملها وطريقة

  ).carcinogens(مواد مسرطنة : تسمى
  

 ): Progression(التطور

يتكون الورم عن طريق خليه واحدة،ويكون بنجاحها يف النمو واالنقسام على 
  . ويف هذه املرحلة ميكن رؤيته ميكروسكوبياً .. حساب اخلاليا األخرى 

  
 ):Clinical(كي الورم اإلكليني

هنا يكون الورم كبري احلجم،وإذا مل يعاجل فسيستمر بالنمو وتـدمري األنسـجة   
  . )1(ااورة،ورمبا االنتشار إىل أعضاء بعيدة 

  
  

_________________  
ناصـر عبـد اهللا   :والسـرطان،للدكتور .جمموعة مواقع علـى شـبكة األنترنـت    -1

  ) .13ص(: ملحم حسن:والسرطان،للدكتور) إخل13ص:(عوض
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  :مسببات السرطان 
  ...ال يزالُ لغزاً مل يعرف كُشف حقيقته إىل اآلن:إنَّ املسبب لوجود السرطان

  :واألطباء يعبرونَ يف أحباثهم عن السرطان بقوهلم
التحكم جيعل اخلاليا خترج عن التقيد بقيـود   خطأً ما يف آليةمن الواضح أنَّ (

  .) 1()تواجدة فيه من اجلسم النمو الطبيعي يف املناطق امل
  

  !:فنسأل األطباء هنا على سبيل االستفسار ؟
وجِدالتحكم،وجيعل اخلاليا خترج عن التقيـد   خطأً ما يف آلية:ما السبب الذي ي

  .بقيود النمو الطبيعي يف املناطق املتواجدة فيه من اجلسم ؟
  :قد جييبون على السؤال بقوهلم

أو غري ذلك مما هو مبسوطٌ عندهم ...و عوامل بيئيةأسباب وراثية،أ:يوجِد ذلك
  .يف مؤلفام وأحباثهم

  .هو من باب الظن والتخمني ال غري :وكلُّ ما ذكروه من أسبابٍ وعوامل
  
  

_________________  
ــرطان،د  -1 ــبكة األنترنت،والس ــى ش ــحة عل ــع ص ــون.موق : داالس جونس
: ميشـال كـرم  .،دوالسـرطان ) .113: (موريس سـتون .والسرطان،د)34و11ص(
  ).55ص(
  
  
  



139  
  :السرطان:يقول الدكتور مالكوم شوارتز يف كتابه

ال أحد قـادر  .إنَّ األمل بتطوير لقاح ضد السرطان يبقى فقط أمالً:حىت اآلن(
على التعرف بالضبط ما هو السبب الذي جيعل اخلاليا الطبيعيـة تتحـول إىل   

باه ببعض الفريوسات إالَّ جمموعات متضاعفة سرطانية واسعة،ولقد حدث االشت
  ).أنَّ أياً منها مل يكن مذنباً 

أنَّ اجلراحة،واألدوية املخدرة،واألشعة ال تشفي :جيب أن يكون واضحاً:(ويقول
  ).دائماً،حىت عندما تستخدم لعالج مراحل أولية من اإلصابة بالسرطان

العيـب   هذه األدوية املعاجلة للسرطان وغريها،هلا نفـس :لسوء احلظ:(ويقول
الرئيس للعالج باألشعة،فهي غالباً ما تدمر اخلاليا الطبيعية،إىل جانب اخلاليـا  

ومؤثراا اجلانبية ميكن أن تشمل عوارض فيزيولوجية حـادة مثـل   .السرطانية
  ) .القيء والغثيان،والضعف والدوخة،وتساقط الشعر 

يهم اجلراحـة  فإنَّ حوايل ثلث املرضى الذين جترى عل:لسوء احلظ:(ويقول أيضاً
  .) 1()حيدث لديهم انتشار،أو انبثاث الورم خالل وقت اجلراحة

  
______________________  

-75و56ص: (مـــالكلوم شـــوارتز :الســـرطان مـــا هو؟للـــدكتور-1
ــر)181و84و77 ــرطان،للدكتور :وانظ ــن الس ــائق ع ــون:حق : داالس جونس

  ) .113و50-28ص: (موريس ستون:والسرطان،للدكتور)47و45و23ص(
  
  
  

140  



  !:وهنا تنبيه يذكر على سبيلِ الـنصحِ والفائدة ؟
  :يف كتابه أحكام التداوي -حفظه اهللا-حممد بن علي البار:يقول الطبيب الفاضل

قد يكون عدم التداوي أفضل بالنسبة للمريض وأهله عندما يكـون الـدواء   (
  .مشكوكاً يف فائدته،أو يغلب على الظن عدم جدواه،بينما يترجح ضرره 

حاالت السرطان املتقدم الذي استشرى يف البـدن،فإنَّ التـداوي   :ومثال ذلك
باجلراحة،أو األشعة،أو العقاقري،أو مجيعها معاً ال يؤدي يف الغالب إىل الشفاء،بل 

  .ورمبا أدى إىل زيادة أمل املريض نتيجة املضاعفات الناجتة عن التداوي
ر األهل إىل االستدانة والوقـوع  ويضاف إىل ذلك الكلفة املالية الكبرية،مما يضط

وال يستفيد من هذه اإلجراءات،وعمليـات  .يف احلرج من أجل عزيزهم املريض
وبالتايل تكـون كلفـة   ... .التداوي الباهظة املكلفة إالَّ املستشفيات واألطباء
  . )1()التداوي مما يزيد يف حرج ومعاناة املريض وأهله 

  
  

�      �       �  
  
  
  

___________________  
  ) .43ص: (أحكام التداوي واحلاالت امليؤوس منها-1
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  :أنواع السرطان
 .سرطان التجويف األنفي -                        :للسرطان أنوع متعددة،منها

  . سرطان الكـلية-.                                 سرطان الربستاتا -
  .سرطان اجلـلد -          .                          سرطان الكبد -
  .سرطان اللسـان -.                                   سرطان الدماغ -
 ) .لوكيميا(سرطان الدم -.                                    سرطان الثدي -

 .سرطان عنق الرحم -.                                    سرطان املعدة -

  سرطان القولون واملستقيم -                                  .   سرطان املثانة -
 Hodgkin & non-Hodgkin( سرطان الغدد الليمفاوية،ومرض هودجكنـز-

lymphomas ()1(.  
  . )2(وغـري ذلك من أنواعـه

  
___________________ 

داالس جونسـون،يف حقـائق عـن    :يعرفه الدكتور:مرض هود جكنـز-1
هو عبارة عن سرطان يصيب الغدد الليمفاوية،وسلوكه ) : (39ص: (السرطان

خيتلف عن النمو والتطورات اخلبيثة يف حمالت وأجزاء أخرى،ألنه يظل خـالل  
  .                  =الصقاً ومنحصراً جبهاز الغدد الليمفاوية:الوقت األكثر اتسعاً
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__________________  
تلك املوجـودة يف  :كن اإلحساس ا،وبسهولة هيإنَّ الغدد الليمفاوية اليت مي=

بظهور انتفاخ غري مؤمل يف :ويعلن عادةً عن وجوده.العنق،ويف اإلبطني،والوركني
ال يعين وجود أمل يف هـذه األمـاكن علـى أنـه     :أقول).إحدى هذه األجزاء

مع وصاية هذا الطبيب مبراجعة األطباء عند وجود آالم،أو تغريات يف !سرطان؟
  .املذكورة  األماكن

اخل  36ص: (عبد الفتاح عطـاء اهللا :السرطان أنواعه وأسبابه،للدكتور:انظر-2
موريس :والسرطان،للدكتور)179ص: (واخلاليا املتوحشة،موعة من األطباء)

  ) .اخل  53: (ستون
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  :فـصـلٌ
 ما ذكره أهل التأليف ومن األدلة أن اجلن قد يوجدون مرض السرطان بإذن اهللا

يف التداوي بالرقى الشرعية،وما جاء يف الصحف واالت،وما كتب يف مواقع 
اإلنترنت،وما أقر به كثري من األطباء،وقد شاهدنا كثرياً من احلاالت مت شفاؤها 

  .بقراءة القرآن عليها بعد أن عجز الطب احلادث عن عالجها
صعب حصرها يف أسطر يسرية،وسأذكر هنا بعضاً مجلةٌ متكاثرةٌ ي:وهذه احلاالت

أن احلاكم يف هـذه األدلـة   :مذكِّراً القارئ الكرمي-منها على سبيل االختصار،
  . -!الواقع واملشاهدة ؟:هو
  

عـن  -رمحـه اهللا -عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز:وقد سئل اإلمام العالمة هذا
ريه،وهل ذلك يكون كما هو كالسرطان وغ:التداوي بالقرآن لألمراض العضوية

  .احلال لألمراض الروحية ؟ 
القرآن والدعاء فيهما شفاٌء من كلِّ سوٍء :احلمد هللا:-غفر اهللا له ورمحه-فأجاب

قل هو للذين آمنوا هــدى  ����:قوله تعاىل:بإذن اهللا،واألدلة على ذلك كثرية منها
و شـفاء  وننـزل من القرآن ما ه����:وقوله سبحانه.44:فصلت،آية:سورة����وشفاء 

  .  82:آية:سورة اإلسراء���� ورمحة للمؤمنني
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قل هـو اهللا   ����:سـورةإذا اشتكى شيئاً قرأ يف كفيه عند النوم :� وكان النيب 
 ثالث مرات،مث ميسح يف كلِّ مرة على مـا اسـتطاع مـن   ����املعوذتني ����و����أحد

صح احلـديث   جسده،فيبدأ برأسه ووجهه وصدره يف كلِّ مرة عند النوم،كما
  . ) 1()لك عن عائشة رضي اهللا عنها بذ

  :ومن األمثلة على ما تقدم ذكره
األسـتاذ عبـد اهللا   :قواعـد الرقيـة الشـرعية،لكاتبها   :ما جاء يف رسـالة -

  ):57ص(السدحان
رجـل  :وأذكر قصةً حصلت عندي على سبيل املثال،وهي أعجب ما رأيـت (

يتناول إالَّ  أعمال أصيب مبرض خبيث يف لسانه،أحدث له تشققات حىت إنه ال
،ومل ينفع  معه عالج يف الداخل،أو من أثر سحرٍ مشروبالسوائلَ فقط،وذلك 

  ) .زال عنه ذلك الضرر بإذن اهللا : ] واحتجم [اخلارج،وملا أُشري عليه باحلجامة 
  :يف القصة فائدتان

قد أوجد هذا املرض بإذن  -!وهو سبب من أسباب املس؟-إثبات أنَّ السحر-1
  .اهللا 
  .ئدة احلجامة لعالج من به سحر،أو مرض عضوي نتج عن فعل اجلن فا-2
  

___________________  
جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبـد اهللا بـن   -1
  ). 364/  8(-رمحه اهللا -باز
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  :قال-وهو أصرح يف الداللة من سابقه-ذكر صاحب كتاب دليل املعاجلني-
أة أصيبت مبرض خبيث يف ثديها األمين،وأقر األطباُء ضرورةَ استئصال هذا امر(

اجلزء،وبالفعل مت استئصاله باجلراحة،مث بعـد قليـل عاودهـا األمل يف ثـديها     
أنه مرض خبيث أيضاً والبـد مـن   :األيسر،وبإجراء التحاليل الطبية أقر األطباء

الج بالقرآن الكرمي،وبعد القراءة استئصاله هو اآلخر،ففزع أهلها وجلؤوا إىل الع
عليها نطق اجلن على لساا،وأخربنا أنه هو الذي سبب هلا هذا املرض،وأنه كان 

  .خمططاً أن يصيب الركبة مبثل ما أصاب الثديني
اقتنع اجلن بأن يترك هذه السيدة،طالباً منـا  :وبالنصح واإلرشاد والعالج القرآين
  .ة،وألقى السالم وانصرفأن نساحمه،وأن تساحمه هذه السيد

  .)1() وزال األمل عن هذه السيدة،وبإعادة التحاليل وجدوا أا سليمة مئة باملئة 
  

قد مر به كثري من الناس ممن كان يعـاين مـن   :-غَفر اهللا له-وراقم هذه األسطر
والتمس املبتلى به كلَّ دواء حصلَ عليه ،ومل جيد -نعوذ باهللا منه-مرض السرطان

  ...مس جن، أوعني، أو سحر :،وكان السببشفاًء
ومن األمثلـة  -بأمر اهللا عز وجلَّ-وقد متَّ شفاُء البعض من هذا املرض العضال

  :على ذلك
__________________  

  ) .14ص: (دليل املعاجلني،لرياض مساحة-1
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لعالج ابتليت بسرطان املعدة،وقد التمس أهلها ا:طفلة تبلغ من العمرِ سبع سنني
عند مجعٍ من األطباء،واستغرقت مجيع ما وصف هلا من الدواء،إالَّ أنه مل يكتب 
هلا الشفاء،وبعد القراءة عليها مدةَ شهرين من الزمان،مع إعطائها شيئاً مما جعل 

الـربء  :كتـب اهللا هلـا  :اهللا فيه سبباً للشـفاء،وهو العسـل،واحلبة السـوداء   
ا،وأُجريت هلا الفحوصات الالزمة،فكانت والعافية،وذهب ذلك الورم من معد

،وزال ذلك املرض بالكلية،والسبب يف إجياد ذلـك  -واحلمد هللا-النتائج سليمة
مس شيطان خبيث أراد لتلك الطفلة اهلالك،فدفع اهللا شر الشيطان،ونصر :الورم

ربنا جلَّ يف عاله كالمه الكرمي،وصدق اهللا،ومن أصدق مـن اهللا قـيالً،ومن   
سـورة  ���� وننـزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني����:من اهللا حديثاً أصدق
  .  82:آية:اإلسراء

  :ومن عجيبِ ما يـذكر هنا
هل ذهبت إىل املختصني :أنَّ رجالً جاءنا يشتكي من سرطان املعدة،وبعد سؤاله

مل أُبـقِ أحـداً منـهم يف هـذه     :من األطباء يف عالج السرطان؟أجاب بقوله
د استعملت مجيع ما وصف يل من دواء،حىت بلـغ يب اليـأس مبلغـاً    البالد،وق

  ...عظيماً،وأيقنت أين تالف ال حمالة
وكـان  !بدأت أعراض السحر تفوح مـن داخلـه؟  :وبعــد القـراءة عليه

أن اجلن بسب السحر هو الذي أوجد ذلـك الـورم السـرطاين يف    :العجب
مع أخذه لدواٍء سأذكره بعد -ثة أشهرمعدته،وبعد استمرار القراءة عليه فترة ثال

  .متَّ الشفاء فضالً من اهللا ونعمة،واحلمد هللا رب العلمني -إن شاء اهللا
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 11935العدد  1421ذو احلجة . االثنني :( جاء يف صحيفة الرياض اليومية-
  :قال-والذي فضل عدم ذكر امسه-عن أحد الرقاة) 37السنة 

 أن القـرآن أنزلـه اهللا  :�كتاب اهللا،وسنة رسـوله   ال خيفى على مسلم يقرأ(
 لَّ جاللهن جسبحانه وتعاىل شفاء وهداية،وداللة وإصالحاً للعقيدة والتوحيد،وبي

 سـورة ����وننـزل من القرآن ما هو شـفاء ورمحـة للمـؤمنني   ���� :أن القرآن شفاء
وضـع اهللا   والداء إمنا ينـزل بأمر اهللا،وال يرفع إال بأمره،وقد  82:آية:اإلسراء

انزل  تداووا عباد اهللا فإن اهللا ما:( �عز وجل األسباب ووسائل العالج كما قال
وال خيفى علـى مسـلم أنَّ   )داء إال أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله

شـفاء  :القرآن شفاء للشبهات والشكوك،وما خيالط عقائد الناس،كما إنه أيضاً
ومنـها مـرض بسـبب    :سم عدة أقسـام ألمراض األجساد،ألن األمراض تنق

  .العني،ومرض بسبب املس باجلن ،ومرض بسبب السحر 
أكاد أجزم أنه ال يوجد هلا عالج إال بكتاب اهللا عز وجلَّ،أو أن :وهذه األمراض

يعرف مكان السحر ويتلف،أو أن يعرف العائن ويـؤمر باالغتسال،فيغتسـل   
فـإن  :،فإذا مل توجد هذه األشـياء املريض بالعني ذا الغسول فيشفى بإذن اهللا

  . العالج ال يكون إال بالقرآن،ويشفى به بإذن اهللا من املس والعني والسحر 
وقانا -كمرض السرطان وغريه :وقد وجد أن جزءاً من األمراض احلسية املنتشرة

بعضها من أسباب العني،أو السحر،ومتَّ عالجها بالقرآن،وال  -اهللا وإياكم شرها
  لك أنَّ مجيع أمراض السرطان من العني أو السحر،ولكن وجدت حاالت يعين ذ
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وهللا -سرطان وغريه من األمراض بأسباب العني أو السحر، ومت عالجها بالقرآن
مثل أمراض سرطان الدم،وهناك مرض منتشر اآلن وهو سرطان الثـدي  -احلمد

آن،وكانت يف بالقر -وهللا احلمد-لدى النساء،ووجد عدد من احلاالت وشفيت
  ).الغالب بسبب العني أو السحر 

  
هـل  : اتصل يب أحد الزمالء القدماء،والذي انقطعت عنه وقال يل:( وقال أيضاً

بأنين مسعت عن الـبعض ممـن   :تعرف أحداً رقي من السـرطان،وشفي فقلت
: مث سألته من املريض فقال -وهللا احلمد-يقرؤون عاجلوا بعض احلاالت وشفيت

أن الرجل ظهرت معه أعراض :عليه كتاب اهللا، وبعد القراءة تبين يلأنا ، فقرأت 
بأنَّ األعراض تدل :تدل على أنه مسحور،ومنها االستفراغ واإلسهال،فقلت له

على السحر،وعلم فيما بعد أنه فعالً مسـحور مـن قبـل اخلادمـة،وقرأت     
املعـدل  ألفاً،و)80(يوماً، وكانت كريات الدم البيضاء وصـلت إىل )21(عليه

. آالف)10(آالف واخنفضت كريات الدم بعـد القـراءة إىل  )8(الطبيعي إىل
  ) .وشفي وهللا احلمد من السرطان
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وإن كانت ليست متعلقة -حادثة عجيبة أذكرها هنا ملا فيها من عربة وذكرى للمؤمنني
  :-مبرض السرطان

السنة  12067العدد  1422ربيع الثاين  17األحد :( جاء يف صحيفة الرياض
37 :(  

ــال ( ــد قــ ــز الزيــ ــد العزيــ ــن عبــ ــعود بــ   :ســ
الشيخ  1422ربيـع األول 6تويف يوم الثالثاء :رمحـك اهللا يا أبا عبـد اهللا 

ذلك الشيخ اجلليل الذي رأيته يف غيبوبيت،وكـــان لـه   ..عبد العزيز الفريح
صـة  يف عوديت للحياة،بعد معاناة مريرة مع املرض وق-بعد اهللا-الفضـل الكبري

فعندما أصبت جبلطة مفاجئة ..معجزة من معجزات اهللا سبحانه وتعاىل يف الشفاء
يف األمعاء نقلت على إثرها ملستشفى القريات العام،والذي بدوره محلين بسيارة 
اإلسعاف للمستشفى التخصصي يف العاصمة األردنية عمان،والقريبة جداً لعمل 

ينه،وبسـبب النــزيف   فحوصات دقيقة،مل تكـن متـوفرة لـديهم يف ح   
املستمر،ولعدم االستفادة من الفحوصات واألشعة الغامضة،فقد مت إجراء عملية 

جلطة يف األمعاء أزيل على إثرها ما يقارب املتر :فتح سريعة تبين أن السبب هو
ونصف املتر من األمعاء الدقيقة،وبعد التنظيف الالزم أغلقـت العمليـة،وحني   

مى عدةَ أيام مما حـري الطبيـب اجلراح،فقـام    صحوت استمرت اآلالم واحل
استمرت املعاناة حىت نقلـت إىل  .بفحوصات عديدة لتحديد نوع هذه احلمى

املستشفى التخصصي بالرياض،ومن مث بدأت الفحوصات من الصفر على كامل 
  أجزاء اجلسم،واليت أكدت وجود الصديد،وبداية جلطة يف الرئتني،وأنه ال توجد 
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ائياً،وبـدأت معركـة العـالج مـع املرض،فالفحوصـات      محى مالطيـة  
مستمرة،وتنوعت العالجات،مع استمرار اآلالم واحلمى فلم تفلح العالجات،ومل 
تؤد الفحوصات ألي نتائج إجيابية إلجياد األسباب ملدة عشرة أيام،ولشدة اآلالم 

  :واستمرارها،وعدم فائدة املهدئات
البطن،فوجد بقية جتلط على األمعـاء مقـداره   إعادة فتح :قرر الطبيب اجلراح 

مخسة سنتيمترات مت إزالته،وانتشر الصديد واجلراثيم يف داخـل البطن،فبـدأت   
حرب اجلراثيم اليت تزداد قوةً وانتشاراً كلما أعطيت مضاداً للقضاء عليها،وأنـا  
يف غيبوبة املـخدر استمر البطن مفتوحاً ما يقارب من مثانيـة أيـام،وتنظيف   

ديد وحماوالت القضاء على اجلراثيم مستمرة،بعدها أغلق البطن،واسـتمرت  الص
املعاجلة،مع تنامٍ متزايد للجراثيم،واجلميع يعايش مهي،وأنا أعيش يف عامل آخـر  

أن رأيت نفسـي أرقـد يف قسـم    : غريب فيه من القصص الكثري،وكان منها
الشرعية من القـرآن  اإلنعاش،وقد أحضر يل شيخ كبري وقُور بدأ بقراءة الرقية 

الكرمي،وفجأة خرج من أحد جنيب قطٌّ صغري ذو شكل رمادي قبيحٍ،وبدأ بالقفز 
داخل غرفة اإلنعاش حبثاً عن خمرج،وحني يئس قفز للسقف للخروج من بـني  

 -القط-احلمد هللا البس:ألواح السقف الصناعي،فحشر بينها ومات،فقال الشيخ 
وبعدها بيومني صحوت من البنج .حباله اندهاشوالطاقم الطيب ) مات والشر طلع

بعد أن مت ختفيفه بشكل تدرجيي ألجد نفسي يف مكان ووضعٍ غريبني،وال أعلم 
  أين أنا،ولكن قصة القط والشيخ تسيطر علي،جازماً بأا وغريها كثري حقائق ال 
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شك فيها، نظرت فوجدت أخي سالمة وأبنـاء عمي،وآخـرين حييطـون يب    
ين بالسالمة،وأنا مندهش من كلِّ شيء،وأنبوبة التنفس االصطناعي متنعي ويهنئون

من خماطبتهم والرد عليهم،وبدأت أحبث عن إجابة للعديد من التساؤالت أيـن  
احلمـد هللا  : أنا؟وماذا حدث يل؟ وهل رأيتم الشيخ والقط الذي خرج؟قالوا يل

،وقد عدت للحياة بعد على السالمة أنت كنت يف غيبوبة البنج ملدة أربعني يوماً
يأس مبعجزة ربانية،وقد أحضرنا لك شيخاً ليقرأ عليك،ولكن ما أدراك؟وما هي 

  ..حكاية القط الذي تسأل عنه؟،أنت هنا منذ أربعني يوماً
وكانت حالتك ال تزداد إال سوءاً،واجلراثيم تنتشر بازدياد،والعالج ال يزيدها إال 

د اليأس من حالتك حني توقفت الرئتان قوةً،حىت توقفت الكلى والكبد،وقد زا
وبدأتا بالضمور الستحالة تعويضهما،وغريها من األمراض املتتابعة،بال أسباب، 
وقد تورم جسمك فاصبح لونه أزرقاً،فكان كـلُّ من يراك من خلف حـاجز  

وحني يـئس الطبيـب املعـاجل    ..العزل يودعك باكياً،فال أمل إال مبعجزة إهلية
لوضع،وتوقف العالج يأساً من الشفاء،وأنه البد من رقم اهلاتف صارحنا حبقيقة ا

هل باإلمكان إحضار شيخ :-أي الطبيب-وهنا قلنا له.ألخذ املريض حني وفاته
وهنا كـان  .ال بأس،فنحن قد يئسنا من شفائه:للقراءة عليه يف املستشفى؟فقال

رغم كـرب   والذي لبى الدعوة مشكوراً-رمحه اهللا-)الشيخ عبد العزيز الفريح(
سنه، ومن أول قراءة ظهرت معجزة الشفاء بالرقيـة الشـرعية،وبدأ اجلسـم    

أن :بالتجاوب للعالج،وتغريت مؤشرات أجهزة القياس،وبعد التحليـل وجـد  
  البكترييا واجلراثيم قد اختفت متاما وكأا مل توجد،واستنفر املستشفى وحضر 
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اة،واجلراثيم قد اختفـت ائياً،وكأـا   الطبيب ليشاهد اجلسم امليت يعود للحي
خدعة سينمائية،علماً بأنَّ كلَّ الفحوصات أثبتتها بالسجالت الطبية،فتغــري  
احلال بشكل معجزة،وبدأت عملية ختفيف املخـدر بشـكل تـدرجيي حـىت     

بدأت أصحو ولكن حيـاة  .من أحسن إىل أحسن-وهللا احلمد-صحوت،وها أنا
ني يوماً املاضية تسيطر علي،الكثري مـن األسـئلة   الربزخ اليت عايشتها يف األربع

وضع التنفس اخلارجي جيعلين أخاطبـهم بالورقـة   …حتريين فال أجد هلا إجابة
 والقلم،وأسأل فال يعلمون إجابة ألسئليت الغريبة،سوى أنَّ كلَّ شيٍء خبري،وعلي

ليش وين :(وهنا بدأت أصحو وأنا أبكي فقلت.أن ال أتعب نفسي فالراحة أهم
فبكيت فرحاً ..أنت هنا باملستشفى التخصصي بالرياض:،فقال الطبيب)أنا فيه؟

  ..بعد أن اقتنعت بصدقه
وبدأ الطبيب بتكثيف العالج إلنعاش اجلسم،وإعادته حلالته الطبيعية،وبعد مخسة 

من املستشفى علـى  -إن شاء اهللا-ستخرج:(وعشرين يوماً،وكما قال الطبيب
ومنـذ  -وهللا احلمـد -يت يف البدايـة، واآلن ومل أكن أصدقه لسوء حال)رجليك

أما الشيخ عبد العزيز رمحه .خروجي من املستشفى أعيش أفضل حااليت الصحية
اهللا،فقد زادت شهرته يف العالج بالرقية،وأصبح املستشفى التخصصي يستعني به 

ذ للقراءة على احلاالت املشاة وامليؤوس منها طبياً،واستمر يف أعماله اخلرية إلنقا
  ) .من استطاع من املرضى حىت وافته املنية رمحه اهللا 
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  :فـصـلٌ
  :-بأمر اهللا-ومن األدلة أن اجلانَّ قد ينشئ مرضاً عضوياً

  :ما أخرجه اإلمام أمحد يف املسند،وأبو داود،والترمذي يف السنن وغريهم
كنت استحاض حيضـةً كـثرية   :قالت-رضي اهللا عنها-عن محنة بنت جحش

أستفتيه وأخربه فوجدته يف بيت أخـيت زينـب بنـت     �يدة،فأتيت النيب شد
يا رسول اهللا إين استحاض حيضةً كثرية شديدة فما تأمرين فيها :جحش فقلت

هـو  :قالت)أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم :( قد منعتين الصيام والصالة،قال
فاختـذي  :(هـو أكثـر مـن ذلك،قـال    :قالت)فتلجمي:( أكثر من ذلك،قال

سآمرك بأمرين أيهما : (����هو أكثر من ذلك،إمنا أثج ثجاً،فقال النيب:قـالت)وباًث
ركضـة مـن   إمنـا هـي   :صنعت أجزأ عنك ،فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقـال 

،فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهللا،مث اغتسلي،فإذا رأيت أنـك قـد   الشيطان
لة،أو ثالثاً وعشرين ليلة وأيامها وصـومي  طهرت واستنقَأت فصلي أربعا وعشرين لي

وصلي،فإنَّ ذلك جيزئك،وكذلك فافعلي كما حتيض النسـاء،وكما يطهـرن مليقـات    
حيضهن وطُهرهن،فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر،مث تغتسلني حـني  

لني تطهرين وتصلني الظهر والعصر مجيعاً،مث تؤخرين املغرب وتعجلني العشاء، مث تغتس
وجتمعني بني الصـالتني فافعلي،وتغتسـلني مـع الصبــح وتصـلني وكــذلك       

  )  وهو أعجب األمرين إيلَّ:���� فافعلي،وصومي إن قويت على ذلك،فقـال رسول اهللا
: للقاسـم بـن سـالم   )غريب احلـديث (هو القطن،كما يف :الكُرسف:قوله

)1/279.(  
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الزبري املكـي أنَّ أبـا مـاعز    عن أيب )املوطأ(يف-رمحه اهللا-وروى اإلمام مالك
رضي -أنه كان جالساً مع عبد اهللا بن عمر:(األسلمي عبد اهللا بن سفيان أخربه

إين أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حىت :،فجاءته امرأة تستفتيه فقالت-اهللا عنهما
إذا كنت بباب املسجد هرقت الدماء،فرجعت حىت ذهب ذلك عين،مث أقبلـت  

املسجد هرقت الدماء،فرجعت حىت ذهب ذلك عين،مث حىت إذا كنت عند باب 
أقبلت حىت إذا كنت عند باب املسجد هرقت الدماء فقال عبد اهللا بن عمر إمنا 

  ) .ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي مث استثفري بثوب مث طويف 
  ..ورواه عبد الرزاق يف املصنف،والبيهقي يف السنن الكربى من طريق مالك

  
  :قال) 1/302:(-رمحه اهللا-ام عبد الرزاقوجاء يف مصنف اإلم

ترى أيام حيضتها،ومع حيضتها صفرة تسبق :قلت لعطاء:أخربنا ابن جريج قال(
ال،وال تضع الصالة حىت ترى الدم أخشـى أن  :الدم،أو ماء، أحيضةٌ ذلك؟قال

  ) .تكون من الشيطان ليمنعها من الصالة 
  

  ):328ص:(ثيف تأويل خمتلف احلدي-رمحه اهللا-قال ابن قتيبة
الدفعة إنه ال خيلو من أحـد  :إا ركضة الشيطان،والركضة: قوله للمستحاضة(

إما أن يكون الشيطان يدفع ذلك العرق،فيسيل منـه دم االستحاضـة   :معنيني
ليفسد على املرأة صالا بنقض طهورها،وليس بعجيب أن يقدر على إخـراج  

  ... ) . ذلك الدم بدفعته من جيري من بن آدم جمرى الدم
  

155  
  ) :1/102: (وقال ابن األمري الصنعاين يف سبل السالم



أن الشيطان قد وجد سبيالً إىل التلبيس عليها يف أمر دينـها وطهرهـا   :معناه(
وصالا،حىت أنساها عادا وصارت يف التقدير كأا ركضه منه،وال ينايف مـا  

الشيطان ركضه حـىت  ألنه حيمل على أن  )1(تقدم من أنه عرق يقال له العاذل
  .) 2() واألظهر أا ركضة منه حقيقة إذ ال مانع من محلها عليهانفجر 

بعـد أن  -يف آكام املرجـان يف أحكـام اجلـان    -رمحه اهللا-وقـال الشبلي
يف لقط  -رمحه اهللا-وعنه السيوطي)145ص: (حديث محنة بنت جحش:ذكر

  ):284ص: (املرجان يف أحكام اجلان
رضـي اهللا  -ا رواه البخاري يف صحيحه من حديث عائشةوهذا ال ينايف م(...
 من قـول رسـول اهللا   -رضي اهللا عنها-)3(يف قصة فاطمة بنت حبيش-عنها
ألنَّ الشيطان جيـري  :وذلك)دم عرقٍ انفجر:( ويف رواية)إنما ذلك عرق(:�

،وللشيطان يف هذا العـرق اخلـاص تصـرف،وله بـه     من ابن آدم جمرى الدم
_____________________  

  ) .4/234: (الغريب البن سالم.اسم العرق الذي خيرج منه دم االستحاضة:العاذل-1
: وحاشية السندي على سنن النسـائي  )2/416: (شرح الزرقاين على املوطأ:وانظر-2
)1/121. (  
: فـتح البـاري  :انظـر .عشـر نسـوة   � املستحاضـات يف زمـن الـنيب   :فائدة-3
ـ )1/103: (وسبل السـالم )4/281و1/411( وحتفـة  )4/361: (ل األوطـار وني

  ) . 1/343: (األحوذي
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اختصاص زائد عن عروق البدن مجيعها،وهلذا تتصرف السحرة فيه باسـتنجاد  
الشيطان يف نزيف املرأة،وسيالن الدم من فرجها حىت يكاد يهلكها،ويسـمون 

باب النـزيف،وإمنا يستعينون فيه بركض الشـيطان هنالـك وإسـالة    :ذلك
  ) .يصدق بعضه بعضاً،وهو الشفاء التام  �مهفكال.الدم

  
بسند صحيح،قاله احلـافظ  )مصائد الشيطان(يف-رمحه اهللا-وروى ابن أيب الدنيا

  ):152ص(ابن حجر يف بذل املاعون
كانت ابنة عوف بن عفـراء مسـتلقية علـى    :قال-رضي اهللا عنه-عن أنس(

لـى  فراشها،فما شعرت إالَّ وزجني قد وثب على صـدرها ووضـع يـده ع   
فإذا صحيفة وي بني السـماء واألرض،حـىت وقعـت علـى     :حلقها،قالت

من رب لُكَين إىل لُكَين،اجتنب ابنة الرجـل  :فإذا فيها.صدري،فأخذها فقرأها
فقام وأرسل يده مـن حلقي،وضـرب بيـده    .الصاحل،فإنه ال سبيل لك عليها

  .ركبيت،فاستورمت حىت صارت مثل رأس الشاه
يا ابنة أخيت،إذا حضت فـامجعي  :ة فذكرت ذلك هلا،فقالتفأتيت عائش: قالت

  .-إن شاء اهللا تعاىل-عليك ثيابك ،فإنه لن يضرك
  ) .فحفظها اهللا بأبيها،إنه كان قتل يوم بدر شهيداً :قال
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رمحه اهللا -بل إن اجلن كما يؤذي اإلنسان قد يؤذي غريه،قال احلافظ ابن حجر
  ):155ص(يف بذل املاعون 

وردت آثار وحكايات ال حتصى يف تثبيت كون الطاعون من وخز اجلن،من قد (
أقرا وقوعاً ما حدثَ به الشريف شهاب الدين بن عدنان،وهو يومئذ كاتـب  

  :السر يف القاهرة،وأظنين مسعته منه،وقرأت خبطِّ من أثق به قال
وقــع الطــاعون مرةً،فتوجهــت لعيــادة مريض،فســمعت قــائالً يقــول 

ففي عـني  :ال بد،قال:دعه لعله ينفع الناس،قال:ال،فأعاد،فقال:طعنه،فقالا:آلخر
  .فرسه
فعدت املريض ورجعت،فرأيت الفرس .ويف كلِّ ذلك ألتفت فال أرى أحداً:قال

انفلتت من الركاب،فتبعوها،إىل أنْ ردوها وقد ذهبت عينها من غري أثر ضـربة  
  .ظاهرة

الطاعون من وخز اجلن،وكان عندي يف ذلك  فتحققت صدق املنقول أنْ: قال
  ) .وقفَةٌ 

  
وال ينكر ذلك إال مكابر معانـد دافـع   -ومن الواقع واملشاهد يف زماننا،:أقول

أخصائي األمراض (ما ذكـره الدكتور قيس بن غامن-!بإنكاره حاكم الوجود ؟
اضـه  أعر:مـرض الصـرع  : (يف كتابه النافع)العصبية وختطيط الدماغ يف كندا

،وقد قرظ كتابه،وأثىن عليه الدكتور أشرف الكـردي  )24-23ص)(وعالجه
  .أمني احتاد األطباء العرب للعلوم العصبية
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فقد كانت يل مريضةٌ صغريةٌ تبلغ من العمر مخسة أعــوام،كان والـدها   (...
  .مدرساً سعودياً يف اإلمارات العربية املتحدة

حبالة صرعٍ من النوع االختالجي العضلي السريع الذي يرمـي  وأصيبت البنت 
الطفلة إىل األرض ملدة ثوان معدودة،تقوم بعدها كأنَّ شـيئاً مل يكن،وقمـت   
بفحصها فلم أجد سبباً للنوبات،وأجريت هلا أكثر من ختطيط للـدماغ بـرهن   
بوضوح على وجـود حالـة صـرعٍ شـديدة،فبدأت بعالجهـا باألدويـة       

،وثابرت على ذلك لفترة طويلة،مستعيناً باملخترب يف قياس كميات الدواء املعروفة
املوجود يف الدم،ومل أستطع أنْ أُغير من النوبات اليت استمرت يف احلدوث عدة 

  .مرات يومياً 
ويف يوم من األيام صـارحين الرجل السعودي بأنه يفكر يف أخذها إىل رجـلٍ  

على بركة اهللا،خاصةً وأنين :معينة من اململكة،فقلت لهصاحل مشـهورٍ يف منطقة 
  .فشلت يف عالجها

فلما عاد،بشرين بأنَّ النوبات قد توقفت متاماً،وأـا ال تتعـاطى أي دواٍء،وأنَّ   
الرجل الصاحل أعطاها جرعةً واحدةً من قدر كبري بينما كـان يقـرأ بعـض    

يف صدق هـذا   شـكاآليات،ويف الـوقت الذي فرحت فيه للفتاة،كنت أ
النجاح الباهر،فلرمبا أنَّ النوبات اليت تستغرق ثوان معدودة كمـا قلنا،حتـدث   
بسرعة فائقة حبيث ال تالحظها األم،ولكن األب أصر على أنَّ النوبات توقفت 

  .بالفعل
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دعنـا نعيد ختطيط الدماغ لكي نرى ما إذا كان فـرق قـد طـرأ    :وقلت له
وكان الشك ما زال يساورين،فطلبت منـه  !طيط سليماً للغايةعليه،وكان التخ

إعادة الطفلة إىلَّ بعد شهرين،فلما عاد أكد أنَّ النوبات مل تعد مطلقاً،ومبـا أنَّ  
التخطيط ميكن أن يكون سليماً حىت لدى املصابني بالصـرع الشـديد،أعدت   

  .التخطيط مرةً أخرى،وذهلت من جديد عندما وجدته سليماً
ومثل هذه القصة النادرة جتعل الطبيب مهما كان تدريبه علمياً يدرك أنَّ هنـاك  

 اإلسالمي يف حميطنا العريب إضافية عوامل أخرى حتتاج إىل دراسة. (  
فقد نادى :فالوقائع متكاثرة ال تكاد حتصى،ومن أنكر هذا الواقع واملشاهد:وبعد

فينصح هـذا  !بعدم الوجود؟-فوا أسفاه-على قوله بالبطالن،وحكم على عقله
برقية نفسه من تسلط الشيطان عليه،فعسى الرحيم الرمحن أن ينظـر إىل  :املنكر

  . واهللا اهلادي ال رب سواه !هذا املبتلى بعني الرمحة فيعافيه
  
  
  

�         �       �  
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  :فـصـل
  :إنشاء اجلن ملرضٍ عضوي :وأما دواُء قسمِ

  :على ما تقدم بيانه-ترتيباً-ذكر الدواِء  فيكون
  ) :مرض الطاعون الوبائي العام: (فالقسم األول الذي هو

هذا املرض إذا ابتلي به إنسـان ففي غالبِ أمره أنه تالف،إالَّ بعض أنواعـه إذا  
  .) 1(بودر بعالجها،وكلُّ ذلك مبشيئة اهللا سالمةً وعافية،أو موتاً واية

  :لدرِء شر الطاعون قبل االبتالء به،فأمور ومما يستعان به
  .احملافظة على قراءة القرآن،واألذكار والدعوات،وفعل اخلريات -1

ال حيصل ا ...أنَّ قراءة القرآن واألذكار والدعوات:وهنا تنبيه الزم ذكره،وهو
ن إال من أخلص العمل هللا،وأعتقد أ:النفع التام،والوقاية من شر الشياطني واجلان

وأن � النافع والضار هو اهللا،وأنَّ كالم ربه حق وصدق،وكذلك كالم رسوله
  .يبتعد قائلها عن املعاصي واآلثام فعندئذ حيصل ا النفع و الشفاء التام 

  
____________________  

: وبذل املاعون يف فضل الطـاعون ،البـن حجـر   )اخل10/180: (فتح الباري:انظر-1
وشرح )4/323: (وكشاف القناع،للبهويت)5/389: (فلحواملبدع ،البن م)95-100(

: وتـذكرة داود )4/1922: (والقانون، البن سينا) 4/294: (الزقاين على موطأ مالك
: والطـب النبـوي،البن القـيم   )217ص: (والطب،ملوفق الدين البغدادي) 2/150(
ومقدمة )29ص: (بذل املاعون:و مقدمة حمقق )266ص:(والطب النبوي،للذهيب)29ص(

  ) .34و31و8ص : (ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون،للسيوطي:الدكتور البار لكتاب
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  ) :3ص(يف الداء والدواء -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم
أن األذكار واآليات واألدعية اليت يستشفى : وهاهنا أمر ينبغي التفطن له،وهو( 

تستدعى قبولَ احمللِّ وقـــوة  ا ويرقى ا،هي يف نفسها نافعة شافية،ولكن 
مهة الفـاعل،وتأثريه،فمىت ختلف الشفاُء كان لضعف تأثري الفاعل،أو لعدم قبول 
املنفعل،أو ملانعٍ قوي فيه مينع أن ينجع فيه الدواء،كما يكون ذلك يف األدويـة  
واألدواء احلسية،فإنَّ عدم تأثريها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء،وقد 

ملانع قوي مينع من اقتضائه أثره،فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء لقبول تـام   يكون
كان انتفاع البدن به حبسب ذلك القبول،وكذلك القلـب إذا أخـذ الرقـى    
والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة،ومهة مؤثرة يف إزالة الداء وكذلك 

املطلوب،ولكن قـد  فإنه من أقوى األسباب يف دفع املكروه وحصول : الدعاء
ال حيبه اهللا ملا فيـه مـن   إما لضعفه يف نفسه،بأن يكون دعاء :يتخلف عنه أثره

العدوان،وإما لضعف القلب وعدم إقباله علـى اهللا،ومجعيتـه عليـه وقـت     
الدعاء،فيكون مبنـزلة القوس الرخو جداً،فإن السهم خيـرج منـه خروجـاً    
ضعيفاً،وإما حلصول املانع من اإلجابة من أكل احلرام،والظلم،ورين الذنوب على 

  ) . …واللهو وغلبتها عليها القلوب واستيالء الغفلة والسهو
  ) :171ص: (يف بذل املاعون -رمحه اهللا-وقال احلافظ ابن حجر

إنما حيصل النفع ذه اآليات والكلمات،ملن صفي قلبه من الكَدر،وأخلص يف (
وإالّ فإذا غلبت أسـباب الـداء علـى    .التوبة،وندم على ما فرطَ فيه وفرطَ منه

  .فع األدويةأسباب الدواء رمبا بطلَ ن
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،حىت ) 2(إال غفلة املرء عن األمور املذكورة)1(ولو مل يكن لذلك مثال يف اخلارج
  .جم عليه اآلفة من غري أن يشعر،مثَّ يطلب اإلقالة فال جيد إليها سبيالً 

فنسأل اهللا تعاىل أن يثبت قلوبنا على دينه،وأن يرزقنا التوبة النصوح،وأن خيتم لنا 
  ) . نه وكرمه باحلسىن مب

االبتعاد عن املعاصي واآلثام،فبشؤم وجودها وكثرـا تكثـر األمـراض    -2
  :واآلفات

  
وضـرب اللَّه مثَال قَريةً كَانت َءامنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَـدا  �:قال اهللا عز وجلَّ

 مِ اللَّهعبِأَن تفَكَفَر كَانكُلِّ م نوا    مـا كَـانبِم فـوالْخوعِ والْج اسبل ا اللَّهفَأَذَاقَه
  ) .122:آية: (سورة النحل  ����يصنعونَ

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليـذيقَهم بعـض   ����:وقال تعاىل
  ) .41:آية: (ة الرومسور���� الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ 

  
  
  

  ــــــــــــــ
  .أي يف الواقع  -1
  . يقصد ما قدم ذكره من أضرار وخز اجلن،ومن شؤم ترك األذكار -2
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  :قال-رضي اهللا عنهما-وثبت يف سنن ابن ماجة عن عبد اهللا بن عمر
مخس خصال !يا معشر املهاجرين:(أقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا إال :إذا ابتليتم ن،وأعوذ باهللا أن تدركوهن
فشافيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن يف أسالفهم الذين مضوا،ومل ينقصوا املكيـال  
وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤونة،وجور السلطان عليهم،ومل مينعوا زكاة أمواهلم 

لقطر من السماء،ولوال البهائم مل ميطروا،ومل ينقضوا عهد اهللا وعهد رسـوله  إال منعوا ا
إال سلط اهللا عليهم عدواً من غريهم فأخذ بعض ما يف أيديهم،وما مل حتكـم أئمتـهم   

  ).  مما أنزل اهللا،إال جعل اهللا بأسهم بينهم) 1(بكتاب اهللا،ويتخيروا
الكربى عن عبد اهللا بن بريدة وروى احلـاكم يف املستدرك والبيهقي يف السنن 

ما نقض قـوم العـهد قــط إال  : (� قال رسول: قال-رضي اهللا عنه-عن أبيه
كان القتل بينهم،وما ظهرت فاحشة يف قوم إال سلط اُهللا عز وجلَّ عليهم املـوت،وال  

  . )107:رقم: (السلسلة الصحيحة)  منع قوم الزكاة إال حبس اُهللا عنهم القطر
إذا ظهـر  :(�قال رسـول اهللا :قال-رضي اهللا عنهما-هللا بن عباسوعن عبد ا

  ) .2/377: (صحيح الترغيب)  الزنا والربا يف قرية،فقد أحلُّوا بأنفسهم عذاب اهللا
  

______________  
السلسـلة  .أي يطلبوا اخلري،أي وما مل يطلبوا اخلري والسعادة مما أنزل اهللا:يتخريوا :قوله-1

  ) .1/169: (الصحيحة
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 ما ظهر يف قومٍ الزنـا :( �قال رسول هللا :قال-رضي اهللا عنه-وعن ابن مسعود
  ) .2/377: (صحيح الترغيب)  والربا،إالّ أحلُّوا بأنفسهم عذاب اهللا
ومن له معرفة بأحوال العامل ):(363-362(قال اإلمام ابن القيم يف زاد املعاد

هونباته وحيوانه،وأحوال أهله حادث بعد  ومبدئه،يعرف أن مجيع الفساد يف جو
  .خلقه بأسباب اقتضت حدوثه

ومل تـزل أعمال بىن آدم وخمالفتهم للرسل حتدث هلم مـن الفسـاد العـام     
من اآلالم واألمراض واألسقام والطواعني،والقحـوط  :واخلاص،ما جيلب عليهم

  ا،وسلب منافعهـا أو نقصـاا واجلدوب،وسلب بركات األرض ومثارها ونبا
  .أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً

ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِمـا  ����:فإن مل يتسع علمك هلذا،فاكتف بقوله تعاىل
: سـورة الـروم  ����كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعـونَ 

  ). 41:آية(
على أحوال العامل،وطابق بني الواقع وبينها،وأنت ترى كيـف  ونزلْ هذه اآلية 

حتدث من تلك اآلفات والعلل كلَّ وقت يف الثمار والزرع واحليوان؛وكيـف  
  .حيدث من تلك اآلفات آفات أُخر متالزمة،بعضها آخذ برقاب بعض

من اآلفـات  :وكلَّما أحدث الناس ظلماً وفجوراً،أحدث هلم رم تبارك وتعاىل
يف أغذيتهم وفواكههم،وأهويتهم ومياههم،وأبدام وخلقهم،وصـورهم  والعلل 

وأشكاهلم،وأخالقهم من النقص واآلفات،ما هو موجب أعمـاهلم وظلمهـم   
  .وفجورهم 
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ولقد كانت احلبوب من احلنطة وغريها أكرب مما هي اليوم،كما كانت الربكـة  
  .فيها أعظم  

خزائن بعض بين أمية،صرةٌ فيهـا   أنه وجد يف:(وقد روى اإلمام أمحد بإسناده
  ).حنطة أمثال نوى التمر،مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل

  .  وهذه القصة ذكرها يف مسنده على أثر حديث رواه 
وأكثر هذه ألمراض واآلفات العامة،بقية عذاب عذبت به األمـم السـالفة،مث   

ـ   ة مـن أعمـاهلم حكَمـاً    بقيت بقيةٌ منها بقيةً مرصدةً ملن بقيت عليـه بقي
إنه بقية رجز،أو :(قسطاً،وقضاًء عدالً،وقد أشار النيب إىل هذا بقوله يف الطـاعون

  . )عذاب أرسل على بين إسرائيل
سلـط اهللا سبحانه وتعاىل الريح على قومٍ سبع ليال ومثانية أيـام،مث  :وكـذلك

  .وعربة عظةٌ :أبقى يف العامل منها بقيةً يف تلك األيام،ويف نظريها
وقد جعل اهللا سبحانه أعمال الرب والفـاجر مقتــضيات آلثارهـا يف هـذا     

فجعل منع اإلحسان والزكاة والصدقة،سبباً ملنع الغيـث  :العامل،اقتضاًء ال بد منه
  .من السماء والقحط واجلدب 

وجعل ظلم املساكني،والبخس يف املكاييل واملوازين،وتعـدي القـوي علـى     
لوك والوالة الذين ال يرمحون إن استرمحوا،وال يعطفون إن الضعيف سبباً جلور امل

  .ظهرت يف صور والم:استعطفوا،وهم يف احلقيقة أعمال الرعايا
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: فإن اهللا سبحانه حبكمته وعدله،يظهر للناس أعماهلم يف قوالب وصور تناسبهم
تارة فتارة بقحط وجدب،وتارة بعدو،وتارة بوالة جائرين،وتارة بأمراض عامة،و

موم وآالم وغموم حتصرها نفوسهم ال ينفكون عنـها،وتارة مبنـع بركـات    
السماء واألرض عنهم،وتارة بتسليط الشياطني عليهم تؤزهم إىل أسباب العذاب 

  .أزا لتحق عليهم الكلمة،وليصري كلٌّ منهم إىل ما خلق له
. مواقع عدل اهللا وحكمته فيشاهده وينظر:والعاقل يسير بصريته بني أقطار العامل

يتبني له أن الرسل وأتباعهم خاصةً على سبيل النجاة؛وسائر اخللق على :وحينئذ
واهللا بالغ أمره ال معقب حلكمـة  .سبيل اهلالك سائرون،وإىل دار البوار صائرون

  ) .  وباهللا التوفيق .وال راد ألمره
  ) :1/500: (يف مدارج السالكني -رمحه اهللا-وقال

أنه ما ظهرت املعازف وآالت اللهو يف قوم،وفشت فـيهم  : فنا بالتجاربوعر(
  .إال سلـط اهللا عليهم العدو،وبلوا بالقحط واجلدب،ووالة السوء:،واشتغلوا ا

  ) .واهللا املستعان .والعاقل يتأمل أحوال العامل وينظر
  ):407ص(وذكر يف كتابه الطرق احلكمية

طهن بالرجال أصلُ كلِّ بلية وشر،وهو من وال ريب أن متكني النساء من اختال(
من أسباب فساد أمـور العامـة   :أعظم أسباب نزول العقوبات العامة،كما إنه

  . واخلاصة
سبب لكثرة الفواحش والزنا،وهو من أسباب املـوت  :واختالط الرجال بالنساء
  .العام والطواعني املتصلة 
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رةُ الزنا بسبب متكني النساء من اخـتالطهن  كث:فمن أعظم أسباب املوت العام
بالرجال،واملشي بينهم متربجات متجمالت،ولو علم أولياء األمر ما يف ذلك من 

  . )1() فساد الدنيا والرعية قبل الدين،لكانوا أشد شيٍء منعاً لذلك 
جلامعـه األسـتاذ طـارق بـن      -رمحـه اهللا -ويف تفسري اإلمام ابن رجـب 

  ) :1/577(عوض
أن حيفظه من شر كلِّ من يريده بأذى :من أنواع حفظ اهللا ملن حفظه يف دنياهو(

سـورة   ����ومن يتقِ اللَّه جيعـل لَـه خمرجـاً    ����:من اجلن واإلنسِ،كما قال تعاىل
  .2:آية:الطالق

  ) .يكفيه غم الدنيا واآلخرة :-رضي اهللا عنها-قالت عائشة
3-  ا عـدم الدخـول يف األرض اليت هـو:  

أنـه  -رضي اهللا عنه-يف الصحيـحني عن عامر بن سعد بن أيب وقاص،عن أبيه
يف  �ماذا مسعت من رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه-مسعه يسأل أسامة بن زيد

الطاعون رجس،أرسل على طائفة من ( :�قال رسول اهللا :أسامة: الطاعون؟فقال
ال تقدموا عليه،وإذا وقـع  على من كان قبلكم،فإذا مسعتم به بأرض ف:بين إسرائيل،أو

  . )بأرضٍ وأنتم ا فال خترجوا فراراً منه
  

___________________  
  ) .اخل  26ص : (الداء والدواء :وانظر -1
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 �أنَّ رسول اهللا :أسامة بن زيد حيدث سعداً-أي عامراً-أنه مسع:ويف لفظ آخر

بقي منـه بقيةٌ،فيـذهب    رجز،أو عذاب،عذِّب به بعض األمم،ثُم(:ذكر الوجع فقال
كان بأرضٍ وقع ا فـال   املرة،ويأيت األخرى،فمن مسع به بأرضٍ فال يقْدمن عليه،ومن

  .)  خيرج فراراً منه
  

  :واحلكمة من ذلك 
تعرضـاً للبالء،وموافـاة لـه يف حمـلِّ     :إنَّ يف الدخول يف األرض اليت هو ا

وال تلقوا بأيدكُم إىل  ����:ال اهللا جلَّ وعالسلطانه،وإعانةَ اإلنسان على نفسه،وقد ق
195:آية:سورة البقرة ����التهلكة.  

 من باب احلمـية:وجتنب الدخول إىل أرضه.ويف التعرض خمالفة للشرع والعقل
  .) 1(…اليت أرشد إليها الشرع املطهر 

  
  

___________________  
: والفـتح )306-302: (وبذل املـاعون )33ص: (الطب النبوي البن القيم:انظر -1
: وعــون املعبــود )4/299: (وشــرح الزقــاين علــى املوطــأ)10/187-189(
والطب )218ص: (والطب،ملوفق الدين البغدادي )4/149: (وحتفة األحوذي)8/255(

  ) .267ص: (النبوي،للذهيب
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بعد أن ذكر خالف أهل العلم يف مسألة الطاعون  -رمحه اهللا-قال اإلمام النووي
  .:؟ …أرضٍ هل جيوز الدخول أو ال جيوز  إذا وقع يف

ما قدمناه من النهى عن القدوم عليه،والفرار منه،لظاهر األحاديـث  :والصحيح(
  .الصحيحة

 ال تتمنوا لقـاء العـدو واسـألوا اهللا   :(�وهو قريب املعىن من قوله:قال العلماء 
وأسـباا،   االحتراز من املكاره:وىف هذا احلديث). العافية،فإذا لقيتموهم فاصربوا

  . )1() واهللا أعلم .وفيه التسليم لقضاء اهللا عند حلول اآلفات
  :أقول

: عن الدخول،أو اخلروج من األرض اليت وجد فيها الطـاعون  �يف ي النيب 
وأنَّ ما ينطق به .إعجاز وداللة على مشـول هذا الدين لكافة أمور الدين والدنيا

 �أنَّ نيب اهللا :أثبـت الطب احلادث إمنا هو وحي من اهللا،فقد �نيب اإلسالم 
باحلجر الصـحي  :ما يسمى يف اصطالح األطباء-!بأمر اهللا؟-هو أول من وضع

منبهاً أن املرض بذاته ال يعدي،وإمنا اإلصابة -ملكافحة األمراض السارية والوبائية
  . )2( -مبرض ما،أو العافية منه،كلُّ ذلك بأمر اهللا

____________________  
ال يـنقض  :وما ذكـرته هنا) .383و2/352: (الطب النبوي والعلم احلديث :انظر-1

أن الطاعون من وخزِ اجلن،وذلك لألمر الذي ذُكر يف موضعه من حبثنـا  : ما تقدم تقريره 
  . عند أول احلديث عن الطاعون : فانظره . -دفعاً لإلشكال،ورداً للشبهة -سابقاً

  ) .14/207: (شرح صحيح مسلم:انظر-2
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  :استعمال ما جعله اهللا دواًء نافعاً للوقاية من داء الطاعون -4
من طريق سفيان بن عيينة عن عبد ربه بن سعيد -واللفظ ملسلم-يف الصحيحني

كـان إذا اشـتكى   :( �أن رسول اهللا -رضي اهللا عنها-عن عمرة عن عائشة
بإصـبعه  �اإلنسان الشيء منه،أو كانت به قرحـة،أو جـرح قـال الـنيب   

باسم اهللا تربة أرضنا بريقـة  :(-ووضع سفيان سبابته باألرض مث رفعها-هكـذا 
  ) . بعضنا؛ ليشفى به سقيمنا،بإذن ربنا

كان جيمع يف عالج األمراض بني الدواء  �داللة على أن النيب :يف هذا احلديث
  .اإلهلي،والدواء الطبيعي 

  :-رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم
وهي معاجلة لطيفة يعـاجل ـا   النافع املركب؛سهل امليسر هذا من العـالج ال(

إذ كانـت  .القروح واجلراحات الطرية،ال سيما عند عدم غريها من األدويـة 
  . موجودة بكل أرض

أن طبيعة التراب اخلالص باردة يابسـة،جمففة لرطوبـات القـروح    : وقد علم
ا؛ال سيما يف البالد واجلراحات، اليت متنع الطبيعة من جودة فعلها،وسرعة اندماهل

احلارة،وأصحاب األمزجة احلارة،فإن القروح واجلراحات يتبعها يف أكثر األمـر  
سوء مزاج حار،فيجتمع حرارة البلد واملزاج واجلراح،وطبيعة التراب اخلـالص  
باردة يابسة أشد من برودة مجيع األدوية املفردة الباردة،فتقابل برودة التـراب  

ن كان التراب قد غسل وجفف،ويتبعها أيضـا كثـرة   حرارة املرض،ال سيما إ
الرطوبات الرديئة والسيالن؛والتراب جمفف هلا،مزيل لشدة يبسه وجتفيفه للرطوبة 

  .الرديئة املانعة من برئها
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ومىت اعتدل مزاج العضو قويت .وحيصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل
  .قواه املدبرة،ودفعت عنه األمل بإذن اهللا

أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة،مث يضـعها علـى   :عىن احلديثوم
التراب،فيعلق ا منه شيء،فيمسح به على اجلرح ويقول هذا الكالم؛ملا فيه من 

فينضم أحد العالجني إىل .بركة ذكر اسم اهللا،وتفويض األمر إليه،والتوكل عليه
  .اآلخر فيقوى التأثري

.      مجيع األرض؟أو أرض املدينة خاصة؟فيه قـوالن )تربة أرضنا:(وهل املراد بقوله
وال ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع ا من أدواء كثرية،ويشفي ا 

  .أسقاماً رديئة
رأيت باإلسكندرية مطحولني ومستسقني كثرياً،يستعملون طني :(قال جالينوس

ضـالعهم؛  مصر،ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وظهورهم وأ
وعلى هذا النحو قد يقع هذا الطالء لألورام العفنـة  :قال.فينتفعون به منفعةً بينة

وإين ألعرف قوماً ترهلت أبدام كلها من كثرة استفراغ :قال.واملترهلة الرخوة
الدم من أسفل،انتفعوا ذا الطني نفعاً بيناً؛وقوماً آخرين شفوا به أوجاعاً مزمنة 

  ).ألعضاء متكنا شديداً،فربأت وذهبت أصالًكانت متمكنة يف بعض ا
وهي جزيـرة  -قوة الطني الوب من كنوس:(وقال صاحب الكتاب املسيحي

  .انتهى)قوة جتلو أو تغسل،وتنبت اللحم يف القروح،وختتم القروح -املصطكى
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وإذا كان هذا يف هذه التربات،فما الظن بأطيب تربـة علـى وجـه األرض    
وقارنت رقيته باسم ربه وتفـويض  �طت ريق رسول اهللا وقد خال: وأبركها

  .)   1(!)األمر إليه؟
  :بني الدواء اإلهلي،والدواء الطبيعي �ومن األحاديث الدالة على مجع النيب 

ما أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري،وأبو نعيم يف أخبار أصفهان وغريمها عـن  
  : يصلي،فلما فرغ قالعقرب وهو  �لدغت النيب :قال-رضي اهللا عنه-علي

عليهـا  مث دعا مباء ومـلح،وجعل ميسـح  .لعن اهللا العقرب ال تدع مصلياً وال غريه (
أعـوذ بـرب    قل����:و����قل أعوذ برب الفلق ����:و����قل يا أيها الكافرون ����:ويقرأ بـ

  ) .548رقم : (السلسلة الصحيحة ����الناس
  .)2( اإلهليالطبيعي و:العالج بالدواء املركب من األمرين:ففي هذا احلديث

  
____________________  

وشرح النووي على )10/208: (فتح الباري:وانظر)146-145ص: (الطب النبوي-1
والطب مـن الكتـاب   )267-10/266: (وعون املعبود)14/184: (صحيح مسلم

  ).228ص: (والسنة
: وعون املعبـود )5/270: (وفيض القدير)141ص: (الطب النبوي،البن القيم: انظر-2
)10/271. (  
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جيمع يف سلوكه العملي يف حياته،وكذلك عند مرضه بـني  �وكان رسول اهللا
  .) 1(...األدوية املادية اليت ينصحه ا األطباء،وبني رقية نفسه بالقرآن واألذكار

-رضي اهللا عنها-قلت لعائشة:(أخرج أمحد يف املسند بسند صحيح عن عروة قال
ملـا   ����يا ابن أخيت إنَّ رسول اهللا :الطـب،قالتيا أم املؤمنني أعـجب من بصرك ب

  ) . طعن يف السن سقم،فوفدت الوفود له فمن مث
قلـت  :وأخرج احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب عن عـروة قـال  

كـان   ����إنَّ رســول اهللا  : (عمن أخذت الطب؟قالت-رضي اهللا عنها-لعائشة
  ) . ه فأتعلم منهمرجالً مسقاماً،وكان أطباء العرب والعجم يأتون

  
حدثين إبراهيم بن موسى أخربنا هشام : وأخرج اإلمام البخاري يف صحيحه قال

كان  ����أن النيب :(-رضي اهللا عنها-عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
ينفث على نفسه يف املرض الذي مات فيه باملعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه ـن  

الزهري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه فسألت )وأمسح بيد نفسه لربكتها
  .وأخرجه مسلم أيضاً .مث ميسح ما وجهه

  
  

__________________  
ــر-1 ــديث : انظ ــم احل ــوي والعل ــب النب ــب )3/177: (الط ــع الط وروائ

  ) .1/291: (حممد نزار:اإلسالمي،للدكتور
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  :-رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم
نفع من الداء بعد حصوله،ومتنع مـن وقوعـه،وإن   واعلم أنَّ األدوية اإلهلية ت(

  ).مل يقع وقوعاً مضراً وإن كان مؤذياً :وقع
  
جـاء رجـل إىل :قال-رضي اهللا عنه-قلت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة-

 أما لـو : ( فقال!يا رسول اهللا ما لقيت من عقرب لدغتين البارحة:فقال �النيب 
  .  -) ات من شر ما خلق مل تضرك قلت حني أمسيت أعوذ بكلمات اهللا التام

  
  .) 1(واألدوية الطبيعية إمنا تنفع بعد حصول الداء: (-رمحه اهللا-مث قال ابن القيم

إما أنْ متنع وقوع هذه األسباب،وإما أن حتول بينها وبـني  :فالتعوذات واألذكار
  .كمال تأثريها،حبسب كمال التعوذ وقوته وضعفه

  .) 2()حلفظ الصحة،وإلزالة املرض :فالرقى والعوذُ تستعمل
  
  

________________  
كـلُّ  -ما جعل اهللا فيها سبباً ملنع الداء قبل حصــوله -وقبله-من األدوية يف زماننا-1

،وما ذُكر منـدرج يف احلكم العام ألدلـة  -!نفعاً وعافية،أو داء ومرضاً ؟:ذلك بأمر اهللا
 داء إالَّ وجعل له دواء علمه مـن علمـه   الشرع يف احلث على التداوي،وأن ما أنزل اهللا

  ! .  وجهله من جهله ؟
  ) .143-142ص: (الطب النبوي -2
  

175  



  :فـصـلٌ
فللمسلم أنْ يستعمل ما جعل اهللا فيه سبباً ملنع :فإذا علم املقصود مما تقدم ذكره 

  …هذا الداء 
  

  :ومن ذلك 
  . )1(ناستعمال ما يذكره األطباُء دواًء ملنع وجود الطاعو-1
  :االحتجام وقايةً وحفظاً للصحة-2

 الطــاعون شـهادة  :(�قـال رسـول اهللا   :قالت-رضي اله عنها-عن عائشة
،من مـات  خترج يف اآلباط و املراقألميت،ووخز أعدائكم من اجلن،غدة كغدة اإلبل، 

فيه مات شهيدا،و من أقام فيه كان كاملرابط يف سبيل اهللا،و من فر كان كالفـار مـن   
  ) .1928:رقم: (السلسلة الصحيحة ) . الزحف

طاعون اإلبل،وقلَّما تســلم  :داء يصيب اإلبل يف حلوقها،ويسمى:غدة اإلبل
  . )2(منه

  .وهو باطن اجلناح من اإلنسان :مجعه آباط:اِإلبطُ
  

__________________  
-33ص: (ما رواه الواعون يف أخبـار الطـاعون  :مقدمة الدكتور البار لكتاب:انظر-1

  ) .27ص: (ومقدمة حمقق بذل املاعون)34
: ( والفـائق للزخمشـري  )3/343: (واللسـان )3/343: (النهاية البن األثري:انظر-2
3/55 .(  
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اقرمـن أسـفل    :بفتح امليم  وختيف الراء وتشديد القاف،هو:الـم قمـا ر

  .البطن،والن
  .دهاما سفل من البطن من املواضع اليت ترق جلو:مرق،وهو:واحدها

املنطقة األربية،كما يقـال  :وهي منطقة التقاء البطن بالفخذ،وتسمى أيضاً:قلت
  .املغابن:هلا

  . )1(مجع مغنب،وهي بواطن األفخاذ،واآلباط وشبهها :واملغابن
  :أقول

أي (معظم إصابات الطاعون عند وجوده يترافق بالتهاب وضخامة العقد البلغمية
هـو  -قدمياً وحـديثاً -ه إىل تشخيص املرضوالذي يلفت االنتبا)الغدد اللنفاوية

  .  )2(وجود وباء يتصف بضخامة العقد البلغمية والتهاا 
  :يقول الدكتور حممد البار 

جمموعة من الغدد الصغرية منتشرة يف اجلسم،ويكمن أن حيسها :الغدد اللنفاوية(
  .يف املغابن واآلباط،وخلف األذن يف العنق  :اإلنسان حىت يف اجلسم السليم

ولكنها تكـرب بسـبب العديـد مـن األمـراض امليكروبيـة والفريوسـية        
  .والطفيليات،باإلضافة إىل األورام اخلبيثة مبختلف أنواعها

  
_____________________  

: وبـذل املـاعون  )342و10/122: (واللسان)4/321و2/252: (النهاية:انظر-1
  ) .53ص: (ومقدمة الدكتور البار لكتاب ما رواه الواعون)172ص(
  ) .2/378: (الطب النبوي والعلم احلديث،للدكتور النسيمي:انظر-2
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ويسبب الطاعون تضخم الغدد اللنفاوية يف املنطقة األربية،ويف اإلبط وخلـف  

  . )1()األذن يف أعلى العنق 
  .وهذه الغدد من جسم اإلنسان للشياطني ا نوع من االختصاص والتأثري 

متحدثاً عن تأثري العني يف جسد اإلنسان،وأا -ه اهللارمح-يقول اإلمام ابن القيم
  :تؤثر كثرياً يف هذه املواضع 

تظهر يف املواضع الرقيقة من اجلسد،ألا تطلب :وملا كانت هذه الكيفية اخلبيثة(
وال سيما إن كان كنايـة عـن   -النفوذ فال جتد أرق من املغابن وداخلة اإلزار،

فهذه املواضع لـألرواح  :ها وعملها،وأيضافإذا غسلت باملاء بطل تأثري-الفرج
  .) 2()   الشيطانية ا اختصاص

  ):145ص(يف آكام املرجان يف أحكام اجلان-رمحه اهللا-وقال الشبلي
غـدة كغدة البعري خيرج من (:�،مع قوله )إنه وخز أعدائكم من اجلن(:�قوله(

ج مـن وخـزه   وذلك أنَّ اجلين إذا وخز العرق من مراق البطن خر)مراق البطن
   ) . )3(الغدة،فيكون وخز اجلين سبباً للغدة اخلارجية 

__________________  
  ) .53ص: (مقدمة البار لكتاب ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون،للسيوطي-1
  ) .4/171: (زاد املعاد:انظر-2
اي؛هو بفتح الواو وسكون اخلاء املعجمة،بعدها ز:الوخز:(قال احلافظ يف بذل املاعون -3

إنه غري نافذ،ألنه يقع من البـاطن إىل  :وإمنا قيل لطعن اجلن.هذا أصل الوخز.طعن غري نافذ
الظاهر،فيؤثر يف الباطن أوالً،مث ينفذ إىل الظاهر،وقد ال ينفُذُ،خبالف طعن اإلنس،فإنه يؤثر 

  ) .حملسوسة وهذه حقيقة الطاعون ا.أوالً يف الظاهر،مث قد ينفُذُ إىل الباطن وقد ال ينفُذُ
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فإذا ما احتجم اإلنسان استفراغاً للمواد الرديئة من جسـده،وكان اإلحتجـام   

  .قريباً من هذا املواضع نفع بإذن اهللا من تسلط هذا الداء عليه 
  ! .هو قول أئمة أهل الدراية والصناعة بالطب ؟:وما ذكرته هنا

وعنه احلـافظ  )100-99ص (يف الطب النبوي-رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم
االستفراغ يف احمللِّ الذي يصل إليـه أذى  :والنوع الثاين) :(10/229(يف الفتح
فإنَّ للسحر تأثرياً يف الطبيعة وهيجان أخالطها،وتشويش مزاجها؛فـإذا  .السحر 

  …نفع جداً :ظهر أثره يف عضوٍ،وأمكن استفراغ املادة الرديئة من ذلك العضو
الذي تضررت أفعاله مـن  -احلجامة على ذلك املكانواستعمالُ :-إىل أن قال-

  .إذا استعملت على القانون الذي ينبغي:من أنفع املعاجلة-السحر
األشياء اليت ينبغي أنْ تستفرغ جيب أن تستفرغ من املواضع اليت هي :قال أبقراط

  ) .إليها أميل،باألشياء اليت تصلح الستفراغها 
،إال أنه صاحل كقاعدة لالستفراغ عموماً -روإن كان يف السح-وكالم ابن القيم

إذا كانت العلة ناجتةً عن وجود مواد فاسدة رديئة يف هذه املواطن،وذلك للعلة 
  !.اجلامعة بينهما ؟

ومما يدل على ذلك ما ذكره الرازي يف  مواضع كثرية من كتابـه احلـاوي يف   
  .)1(ج الدم هو إخرا:أن من أفضل الدواء للطاعون قبل وعند وجوده : الطب

  :ووفقه على ذلك مجع من املتقدمني الذين جاءوا بعده،منهم
وذهب إىل أن ذلـك مـن   )  1923-4/1922:(ابن سينا كما يف القانون

  .الواجبات درءاً هلذا املرض 
_________________  

  ) .6/2516و2340و5/2313: (انظر احلاوي يف الطب-1
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  :قال)2/151 (ويل األلبابداود األنطاكي يف كتابه تذكرة أ:وكذلك

  ...).واحلجامة،وتنقية األخالط ))1يأ من قبل بالفصد:إذا علم أنَّ السنة وبائية(
  ):340ص(يف بذل املاعون -رمحه اهللا-قال احلافظ ابن حجر

يستنبط من أحد األوجه يف النهي عن الدخول إىل بلد الطـاعون؛وهو منـع   (
  .التعرض إىل البالء 
  :على مشروعية الدواء ومن األدلة الدالة

إخراج الرطوبات :التحرز يف أيام الوباء عن أمور أوصى ا حذاق األطباء،مثل
الفضلية،وتقليل الغذاء،وترك الرياضة،واملكث يف احلمام،ومالزمـة السـكون   

  . )2() والدعة،وأن ال يكثر من استنشاق اهلواء العفن 
_________________  

الكبرية،وهو خيتلف عن احلجامة اليت ) األوردة(العروقهو استنـزاف الدم من :الفصد-1
  .جتري بتشريط اجللد،وليس شق العرق

والفصد وسيلة عالجية معروفة منـذ القـدم،وكان يسـتخدم لعـالج آالم املفاصـل      
  .والعضالت،وكـثري من األمراض األخرى

صحوب بضيق أحد الطرق الطبية املعتربة يف عالج قصور القلب احلاد امل:ويعد الفصد اليوم
ويعد الفصد عالجاً إسعافياً ال مندوحـة عنـه يف مثـل هـذه     .النفس،وارتشاح الرئتني
من أحد األوردة،فتتحسـن الـدورة   )سم مكعب550-300:(احلاالت،حيث يسحب

وحاشية الدكتور البـار  )771ص: (املوسوعة الطبية،للدكتور أمحد كنعان:انظر.الدموية
  ) .162ص: (رضاعلى الرسالة الذهبية،لإلمام علي ال

والطب من الكتاب والسنة،ملوفق الـدين  )333ص: (الطب النبوي ،البن القيم:وانظر-2
  ) .269ص: (والطب النبوي،للذهيب )220ص: (البغدادي
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  :فـصـل

  :وأما ما يستعان به بعد وقوعـه
  :فيعمل مبا تقدم ذكْره من دفعه قبل وقوعه،إضافةً إىل 

مـا مضـى مـن املعاصـي واآلثـام،ورد املظـامل       التوبة والندم علـى  -1
فن1( والتبـعات،والوصية من غري أن يقع فيها حيف أو ج (.  

  :سؤال اهللا تعاىل العافية من هذا البالء -2
  .155:األعراف،آية:سورة  ����ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً ����:قال اهللا جلَّ وعال

قـال  :أنه قـال -ضي اهللا عنهر-من حديث أيب بكر الصديق �صح عن النيب 
 ) سلوا اهللا العفو والعافية،فإنَّ أحداً مل يعط بعد اليقني خرياً من العافية(:�رسول اهللا 

  .أخرجه أمحد والترمذي وغريمها 
قـال   �وثبـت عند أمحد يف املسند والتـرمذي يف السنن وغريمها أنَّ النيب 

اسألوا اهللا العافية يف الـدنيا  ! اهللايا عباس يا عم رسول ( : -رضي اهللا عنه-للعباس
  :عدم اخلروج من األرض اليت وقع فيها الطاعون -3.             ) واآلخرة

أنـه  -رضي اهللا عنه-يف الصحيـحني عن عامر بن سعد بن أيب وقاص،عن أبيه
يف  �ماذا مسعت من رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه-مسعه يسأل أسامة بن زيد

الطاعون رجس،أرسل على طائفة مـن  ( :�ال رسول اهللا ق:أسامة: الطاعون؟فقال
على من كان قبلكم،فإذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه،وإذا وقـع  :بين إسرائيل،أو

  . )بأرضٍ وأنتم ا فال خترجوا فراراً منه
  ــــــــــــــ

  ) .1/307: (النهاية.امليل والـجور:واجلنف) 315ص: (بذل املاعون-1
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  :من النهي عن اخلروج من األرض اليت وقع فيها الطاعون احلكمة 
  .هو أمر تعبدي ال يعقل معناه:ذهب بعض أهل العلم على أنَّ النهي عن اخلروج

  . )1(أنَّ النهي معلَّـلٌ،وهو قولُ أكثر أهل العلم:والصواب
  :وقد أبرزوا يف ذلك حكَمـاً 

  :)2( واملختـار
  :احلكمة األوىل

  .على الثقة باهللا،والتوكل عليه،والصرب على أقضيته، والرضا ا محلُ النفوس  
يكون عاماً يف البلد الذي يقع به،فإذا وقع :الطاعون يف غالب أمره:احلكمة الثانية

فال يفيد الفرار منه،وإذا كانت املفسدة !والشخص ا،فالظاهر مداخلة سببه له؟
روج من العبث الـذي ال يليـق   قد تعينت وال انفكاك عنها،فعندئذ يكون اخل

موافقة ملـا دلَّ عليـه   :من أقوال املتقدمني واحلكمة املذكورة هنا. بالعقالء فعله 
  .الطب احلادث من منع اخلروج من أرض الطاعون

إىل -بـأمر اهللا -أنَّ املرض قد يتعدى: فقد قرر األطباُء الـمحدثون يف علومهم
  . )2(الغري بفعل اخلروج من أرضه

________________  
  ). 302ص: (وبذل املاعون)10/189: (فتح الباري:انظر -1
: وبذل املـاعون )10/189: (وفتح الباري)33ص: (الطب النبوي،البن القيم: انظر-2
: وشرح النووي على صحيح مسلم)212-6/211: (والتمهيد،البن عبد الرب)302ص(
  ) .8/255: (املعبودوعون )4/286: (وفيض القدير،للمناوي )14/205-207(
والطب النبـوي يف  )384-2/375: ( الطب النبوي والعلم احلديث،للنسيمي: انظر-3

  ) .1/280: (ضوء العلم احلديث،للدكتور غياث بن حسن
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واملذكور عنهم ال ينايف ما تقدم تقريره من أنَّ الطـاعون وخز مـن اجلن،ملـا   
اجلن تسفيد مـن هـذه الـتغريات     أنَّ: ذكرت سابقاً يف أول مبحث الطاعون

  .احلادثة
 عن النيب احلديث،واحلمد  وما دلَّ علـيه الطب �فاتفق بذلك النـقل الثابت

  .هللا رب العاملني 
أنا معاشر املسلمني األصـل  : مبا تقدم قبلُ يف أول املبحث،وهو:وأذكِّر القارئ

للٍ،أما غريه من العلوم فهـو  عندنا هو الشـرع الثابت الذي ال يداخله نوع خ
  ! .متغري بداللة حاكمِ الواقعِ واملشاهدة ؟

  
  -إنْ قدر اهللا الشفاَء والعافية-استعمال ما جعله اهللا سبباً ودواًء لداء الطاعون-4
  
استعمال احلجامة من باب الدواء،وتقدم تفصيل مواضعها وكيفيتها عنـد  -5

  .احلديث عن الوقاية من داء الطاعون 
  
  
  

�������  
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  :فـصـل
مـا يتنـاول األفـراد دون    : ( وأما دواء القسم الثاين من الطـاعون،وهو 

  ) .اجلماعات 
على داء  -قصراً-أنَّ له أنواعاً كثريةً،وسيكون احلديث هنا -سابقاً-فقد ذكرت

  .السرطان 
رة وذلك ألنه من أشهر هذه األدواء وجوداً،وللجن به مزيد من االهتمام للقـد 

  . -كلُّ ذلك بأمر اهللا-عندهم على إجياده يف جسد اإلنسان
سيـذكَر كالقسم األول مبتدءاً مبا يستـعان به قبل وجــوده،ثُم  :وعـالجه

  .متبِعاً مبا يستعان به بعد وجوده 
  :أما ما يستعان به قبل وجوده 

إضافةً ) 1(جودهفيعمل مبا تقدم ذكره يف القسم األول من عالج الطاعون قبل و
  :إىل
  
االهتمام بوجود أي تغـيرٍ يف اجلسد،وخاصةً إذا مل يكن له تفسري طيب،فإنَّ -1

ذلك ربما دلَّ على وجود عنيٍ،أو سحر،أو مس،وقد دلَّ االستقراء لكثري مـن  
  :حاالت املرضى الذين يعانون من أمراضٍ غري مفسرة طبيـاً 

______________________  
البد لزاماً من قراءة مبحث عالج الطاعون الوبائي العام قبل وبعـد وقوعـه،وذلك    -1

ليستقيم فهم كيفية عالج السرطان،سواًء كان ناجتاً بسب اجلن،أو غري ذلك من األسباب 
  .املرضية 
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،أو سـحر،أو  )1(أنَّ ذلك يكون ناجتاً عن ابتالء ذلك اإلنسان بنوع عنيٍ ممرضة
  .جلانِّمس من ا

  .-بأمر اهللا-وبوجود هذه األسباب قد يوجد مرض السرطان يف جسد اإلنسان
عيناً،أو سحراً،أو مسـاً :فمن باب الوقاية ملن شـعر بالتـغري،وكـان السبب

رقية نفسه،أو الذهاب ملن له صالح واتباع ملنـهج أهـل السـنة    :على املسلم
لعالج الالزمة ملن ابتلي مبس من واجلماعة،وخربة ودراية بأحوال اجلن ،وطرق ا

  .اجلن، وكلُّ ذلك يفعل ملنع اجلان من إجياد ذلك املرض 
االستفادة من النصائح اليت يذكرها األطباء حملاربة السرطان،سواء كان ذلك -2

  .قبل وجوده،أو بعد وجوده، من أجل سرعة معاجلته،والقضاء عليه 
أو غريهم إذا بـودر بعالجـه عنـد    أنَّ السرطان سواء كان من اجلن،: وذلك
  .-بإذن اهللا-نفع العالج:ابتدائه

_______________________  
العـني  : ( �قال رسول اهللا :قال-رضي اهللا عنه-يف الصحيحني من حديث أيب هريرة-1

قـال رسـول اهللا   : قال-رضي اهللا عنهما-ويف صحيح مسلم عن ابن عباس) . حق�  :
  ). لسبقته العني:بق القدرالعني حق،ولو كان شيٌء سا(

وقيميس:وثبت يف املسند وسنن الترمذي وغريمها عن عبيد بن رفاعة الزأنَّ أمساء بنت ع-
يا رسول اهللا إنَّ بين جعفر تصيبهم العني؛أفأسترقي هلـم ؟ فقـال   :قالت-رضي اهللا عنها

قال رسـول  :قال-عنهرضي اهللا -وعن جابر) . نعم،فلو كان شيٌء سابق القدر،لسبقته العني(
: السلسـلة الصـحيحة  )  أكثـر من ميوت من أميت بعد قضاء اهللا وقدره بـالعني : ( �اهللا 

العني تدخل الرجل : (�قال رسول اهللا :قال-رضي اهللا عنه-وعن جابر أيضاً) .747:رقم(
رد1249:رقم: (السلسلة الصحيحة) القرب،واجلمل الق. (  
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أنَّ املبتلى به ميت،وهللا األمر مـن  :سد،ففي غالب األحوالوأما إذا انتشر يف اجل
 قبلُ ومن بعد.  

  :ومن تلك الوصايا اليت يذكرها األطباء 
ال مل إجراء فحص طيب كل سنة، ومرتني يف السنة بعـد سـن اخلامسـة    -

  .والثالثني 
  . )1(ال مل فقدان الوزن الغري واضح السبب، أو فقر الدم-

__________________  
  :على شبكة اإلنترنت ما يأيت ) أهالً حواء  : ( ورد يف موقع : فائدة-1

  !:احلمية قد جتلب الرشاقة والسرطان معاً ؟
كثري من النساء يلجأن للحمية القاسية يف سبيل إنقاص أوزان للحصول علـى الرشـاقة   

لب معه سـرطان  واجلمال،لكن كثريات أيضاً ال يعرفن أن اجلمال القادم مع احلمية قد جي
ــاً  ــدي أيضــــــــــــــ   !!.الثــــــــــــــ

فقد أكدت الدراسات، عن معدالت الوفيات الناجتة عن سرطان الثدي والعالقـة بينـها   
دولة، أن احلمية الغذائية من أهم أسباب اإلصـابة بسـرطان    35وبني احلمية الغذائية يف 

عالقة  الثدي، وأن كمية السعرات احلرارية اليومية املستخرجة من منتجات حيوانية توضح
مهمة جداً مع ارتفاع معدل الوفيات بسبب سرطان الثدي، يف الوقت الذي توضح فيه أن 
السعرات احلرارية املستمدة من اخلضراوات ترتبط ارتباطاً وثيقاً باخنفاض معدل الوفيـات  

  .الناجتـــــــة عـــــــن هـــــــذا املـــــــرض   
طان الثدي، وركزت إحدى الدراسات على لغز العالقة بني الدهون الغذائية واإلصابة بسر

واليت ترجع أسباب ارتفاع معدل الوفيات نتيجة سرطان الثدي إىل أن السـيدات الـاليت   
  =يعشن يف دول تعتمد على نسبة كبرية من الدهون يف غذائها حيصلن على نسبة سعرات 
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  .ال حيوز إمهال أي كتلة،وباألخص عند منطقة الصدر للنساء - 
  .ري عادي من أي فتحة يف اجلسم ال مل أي نزف،أو إفراز غ- 
  .ال مل سوء اهلضم املستمر،أو الصعوبة يف ابتالع الطعام - 
  .ال مل التغيريات يف عادات األحشاء - 
  . ال مل السعال املتواصل،أو اخلشونة يف البلعوم - 
  .ال مل التغيريات يف لون أو حجم شامة أو ثؤلول - 
 -حٍ ال يتقر مل أي شفى يف وقت قصري ال.  
  .  )1(ال مل نصيحة الطبيب، مبا يف ذلك إجراء جراحة إذا أوصى ا- 
  
  

_______________________  
حرارية أعلى من املنتجات احليوانية، وال يتناولن كميات كافية من األمسـاك مقارنـة   =

  .بالسيدات الاليت يعشـن يف دول تعتمـد يف طعامهـا علـى كميـة دهـون أقـل       
هنا فإن هؤالء السيدات يفرزن مزيداً من هرمون االستروجني،وعامالً حمفزاً إلفـراز  ومن 

األنسولني،وهذان العامالن هلما عالقة وثيقة بارتفاع خطر اإلصـابة بسـرطان الثـدي،    
  .والكحــــول يزيــــد مــــن أثــــر هرمــــون االســــتروجني

  .انظر موقع صحة على شبكة االنترنت -1
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  :ة،ووقايةً من املرضاالحتجام حفظاً للصح-3
فيما تقدم عـند احلديث عن الوقاية من الطاعون،وهنـاك  :ينظر تفصيلُ ذلك

ذكرت مواضع االحتجام،فإنْ أشكلَ عليك فَهم املقصود فيما ذَكرت،فأفضـلُ  
  .األخدعان والكاهل،وأسفل الظهر يف جانبيه : املواضع

  :أقول
احلاوي (ن غريه عن السرطان يف كتابهوبالتتبع لكالم أيب بكرٍ الرازي،وما نقله ع

  .)1(أنَّ احلجامة من أسباب الوقاية منه:وجدت) يف الطب
  .) 2()4/1945: (وهو ما قرره ابن سينا يف قانونه

  
  
  

�       �       �  
  

  
  
  

____________________  
  ) .1872-4/1863: (انظر احلاوي-1
: والنـــزهة املبهجــة) 331ص: (وبغيــة احملتــاج)2/12: (التــذكرة:وانظــر-2
  .مجيعها لداود األنطاكي )2/125(
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  :فـصـل
  :وأما ما يستعان به بعد وقوعـه

  :فيعمل مبا تقدم ذكْـره من عالج الطاعون بعد وقوعه إضافـةً
  :إىل معرفة أنْ السرطان إذا وجد يف جسد اإلنسان،فله عالمات،منها

  
  . حبـة يف الصوت -
  .عليه أي حتسن خراج مل يظهر -
  .نزيف غري اعتيادي -
  .تغيري يف انتظام دورة األمعاء أو املثانة -
  .عسر يف اهلضم مزمن، أو صعوبة يف البلع -
  .أي ورم صلب يف الصدر،أو الرقبة، أو يف أي مكان آخر يف اجلسم -
  .أي تبديل يف حجم خراج، أو ثؤلول -
  .وأي فقدان غري متوقع يف الوزن -
  

  تشري أي من هذه العالمات إىل السرطان،ومع ذلك فال بد من احليطةوقد ال 
  .)1(والفحص الدوري لتاليف اخلطر يف مهده
____________________  

والسرطان أنواعه وأسـبابه،لعبد الفتـاح   )39ص: (السرطان،لداالس جونسون:انظر-1
قع صـحة علـى   ومو)179: (واخلاليا املتوحشة،موعة من األطباء)36ص: (عطاء اهللا

  .شبكة اإلنترنت 
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رفهم مما ذُكيف اجلسد يكـون سـرطاناً ال،بـل    :وال ي رٍ حادثتغـي أنَّ أي
  .أنَّ ما ذُكر مؤشر ال غري :املقصود

  .الفحص الطيب:ويزيل التوهم 
،وذلك مـن  !وقد يكون الفحص الزماً ملن هو مبتلى مبرض الوسواس النفسي؟

  .الرديئة أجل قطع مادة الوسوسة 
  ...هذا إذا كان اإلنسان ساملاً من املس،أو السحر 

 أو سحر،ا إذا كان به مسفيجمع بني الرقية املشروعة،والفحص الطيب ...أم،.  
  :ومن عالج السرطان سواء كان من اجلن،أو من أسباب مرضية أخرى

ـ  -1 ا يـذكره  استعمال ما جعله اهللا دواًء وسبباً لشفَاء من داء السـرطان مم
األطباء،وله عندهم يف عالجه طرائق متعددة معلومة يف تضـاعيف مؤلفـام   

  .وواقعهم العملي 
مـن   � من كتاب اهللا،وما صـح عـن الـنيب  )  1(العالج بالرقية الشرعية-2

  ...  .األحاديث واألذكار والدعوات وفعل اخلريات 
ما ذكـرت بـني الـدواء    سأذكرها هنا بعدة طرق جامـعاً في: وكيفية ذلك

  :  اإلهلي،والدواء الطبيعي
_____________________  

القراءةُ القرآنية الـمجملَةُ بعمومِ نصـوصِ القـرآن الكـرمي،أو    :الرقيةُ الشرعيةُ هي-1
  عن الـنيب وما صح،النبوية ةا يف السنلُهفَض لةُ باآليات والسورِ الواردفَصمـن   �الـم

  .ية واألذكار،والسلف الصاحل األدع
  ...   .الكتب املؤلفة يف الرقى واألذكار :وينظر يف بيان ذلك
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  :الطريقة األوىل
  

    قرأ الرقيةُ املشروعة على مقدار من املاء وزيت الزيتون يكفـي مـدةَ واحـدت
يغتسل املريض باملاء يومياً،مع الشرب منـه صـبحاً   :وعشرين يوماً،وبعد ذلك

  .اً وليالً،مع دهان العضو من اخلارج بزيت الزيتون وظهر
  .يتم دهان العمود الفقري،والرجلني :)1(وإذا كان السرطان موجوداً يف الدم

كالثدي،أو املعدة،أو الرحم،يتم الدهان علـى  :أما إذا كان الورم بأماكن أخرى
  . )2(العضو املصاب مقتصراً عليه

____________________  
  ):412-411ص(البيئة واألورام:ور سعيد حممد يف كتابهيقول الدكت-1
البد أنْ نعلم أنَّ مخ العظام الـذي حيتـل عظـم الصـدر،والعظم     :لفهم سرطان الدم(

احلرقفي،والعمود الفقري،هو مصنع ينتج خاليـا يف الـدم تسـتخدم يوميـاً ملقاومـة      
  .إخل   …األمراض،ولتخثر الدم،ومحل األكسجني 

اع العظام فيؤدي إىل خاليا دموية غري طبيعية تنقلب إىل خاليـا  يصيب خن:وسرطان الدم
سرطانية،وعلى الرغم من أن املرض نوع من سرطان خناع العظام،لكن النتيجة النهائية هي 

  .فشل اخلاليا العادية يف الدم وحدوث اضطراب فيما يسمي بصيغة الدم كيفاً وكماً 
أ يف نقي العظام،ذلك النقي الـذي يولـد   فسرطان الدم إذن عبارة عن ورم سرطاين ينش

أنواعاً متباينة من اخلاليا البيضاء،حبيث أن سرطان الدم خيتلف باختالف النوع املصـاب  
  .إىل آخر كالمه،وينظر فهو مفيد يف التعريف ذا املرض)  …منها 

  ! .أن يدهن اجلسم كامالً،ملا يف ذلك من إصابة الداء حيث كان ؟: املختار عندنا-2
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يكرر املريض االغتسال باملاء،والدهان بالزيت،مدة واحد وعشرين يــوماً،مع  
  . )1(قراءة القرآن واألذكار،فيربأ بإذن اهللا

  :الطريقة الثانية 
يعمـل يف احلـرس الـوطين    -شاكر الثنيان:جاء يف منشور منسوبٍ إىل العقيد

املخ،وكان متعباً جتربة ضابط كان مصاباً بورم سرطاين يف :يذكر فيه-السعودي
لدرجة أنه كان ميؤساً من شفائه،سافر املريض إىل أمريكا،وعمل التحاليل الطبية 
والفحوصات،ومل يستطيعوا إجراء العملية لصـعوبة املوقف،وتشـعب الـورم    

  .السرطاين باملخ،فرجع إىل بالده منتظراً األجل
واًء مكونـاً  فوفقه اهللا تعاىل برجلٍ له درايـة بالطـب الشعيب،وصـف لـه د    

  :أعشاب،وعسل طبيعي على النحو التايل:من
  .سدر :نصف كيلو عسل صايف أصلي،نوع-1
  .ثالثة مالعق من احلبة السوداء بعد الطحن -2
  .رأس ثوم متوسط احلجم -3

  :طريقة االستخدام 
  .خيلط طحني احلبة السوداء مع العسل

  .السوداء يدق رأس الثوم بعد تقشريه،وخيلط مع والعسل واحلبة 
__________________  

معجزات القرآن يف عالج مـس  :هذه الكيفية ذكرها محدي الدمرداش،صاحب كتاب-1
ونسبها إىل أخ فاضلٍ يف اململكة العربية السعودية،وذكر املؤلف )140-135ص: (اجلان

قد قام بعالج مائة ومثاين عشرة حالة مصابة بأنواع من السـرطان،وقد  :عن هذا األخ،أنه
اهللا على اجلميع بالشفاء التام  من.  
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يأخذ املريض ملعقة متوسطة من خليط احلبة السوداء والعسل والثوم كلَّ يـومٍ  
  .صباحاً على الريق

حبجم حبة النب،مع قطعة حبجم حبـة العـدس   ) املرة(يأخذ قطعة من :كذلك
يستخدم العالج مدة ثالثـة  .مع كأس حليب طازج حملى بالعسل)احللتيت(من

  .شهر دون انقطاعأ
بعد ثالثة أشهر ذهب املريض إىل أمريكا مـرة أخرى،وعمـل الفحوصـات    
والتحاليل الطبيـة،فوقف األطبـاء مندهشـني،حيث إنَّ الـورم السـرطاين      
انكمش،واجتمع يف مكان واحد مما سهلَ عليهم إجراء العمليـة واستئصـال   

  .الورم
لسرطاين يف احللق والقصبة وجرب هذه الوصفة رجلٌ آخر،كان مصاباً بالورم ا

اهلوائية،لدرجة أنه كان ال يستطيع األكل،ويصاب بالغيــبوبة،وما إنْ بـدأ   
بالعالج حىت حتسـنت حالـه،،وأزال اهللا عنـه الغيبوبة،وأصـبح يسـتطيع      

  ) .األكل،ويتذوق طعمه،ويتحرك ويقف على رجليه 
  :الطريقة الثالثة 

  :االستشفاء مباء زمزم 
اه وأشرفُها وأجلُّهـا قـدراً،وأحبها إىل النفـوس وأغالهـا     سيد املي:ماء زمزم

  . )1(...وهو هزمةُ جربيل،وسقْيا اهللا إمساعيل.مثناً،وأنفسها عند الناس 
________________  

أنه ضرا :،معناه-عليه السالم-وهزمة جربيل)392/ 4: (زاد املعاد،لإلمام ابن القيم -1
  ) .5/262: (النهاية.برجله فنبع املاء 
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فكم  من مبتلى قد عويف باملقام عليه والشرب منه واالغتسال به،بعد أن مل يدع 
،وال طبيباً أو حكيماً إالَّ وسأله املداواة،فلما استغرق )1(يف األرض ينبوعاً إالَّ أتاه

  :مجيع األسباب يف األرض،وأشرفت روحه على التلف واملوت
والربكـة مـن   -ب هذا الـماء الـمباركتوجه إىل سيده وخالقه ومواله،فشر

عنه الداُء والبالء،وحتيرت  زال:بصدق وإخالص،واعتقاد أنَّ الشفاء بيد اهللا -اهللا
وزاد إميان املؤمنني إمياناً وتصديقاً بقول من ال ينطـق  !أفهام األطباِء واحلكماء ؟

وحـذرنا   الذي ما علم خرياً إالَّ ودلنا عليه،وما علـم شـراً إال   �عن اهلوى 
  .منه،فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء 

  يا زمـزم اخلريِ والروح األمني  أتى    يشقُّـها عند  إمساعـيلَ  مرتضـعا
  كَأس من الـحب أهداه الكرمي إىل    طفْـلِ اخلليلِ فكانَ الري والشـبعا

  عامِ بِها    رِي الشرابِ بِـها  يف مائها اجتمعابرُء السـقَامِ بِـها بِـر الطَّ
  )2(فكم سقيـمٍ رأى  يف مائها  فَرجاً    لـما  تناولَ  من سلْسـالها جرعا   

  :مجلةٌ من األحاديث،منها ����فقد صح عنه 
  : �قال رسول اهللا :قال-رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس

  ) . ى وجه األرض ماء زمزم،فيه طعام من الطُّعم،وشفاٌء من السقْمخري ماٍء عل(
  ) .1056:رقم: (السلسلة الصحيحة.حديث حسن

  
 ___________________  
  ) .559ص : (مثار القلوب يف املضاف واملنسوب،للثعاليب-1
  .سائد بكداش :الشيخ حممد بن بدر الدين،كما يف فضائل زمزم لألستاذ:قائل األبيات -2
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بقي ثالثني يوماً وليلة يف -رضي اهللا عنه-وهذا الصحايب اجلليل أبو ذَر الغفاري
كَنت عدحىت ب نمبطنه  )1(مكة ليس له طعام وال شراب إال زمزم،فس.  

أنه حني  :يف قصة إسالمه -رضي اهللا عنه-أخرج مسلم يف صحيحيه عن أيب ذَر
 �وجاء رسول اهللا  :يوماً،قال أبو ذر جاء مكة،ودخل احلرم،وبقي فيه ثالثني

قـال  حىت استلم احلجر،فطاف بالبيت هو وصاحبه،مث صلى،فلما قضى صالته، 
اه بتحية اإلسالم: أبو ذرأنا أول من حي السـالم عليك يـا  :فقلت:قال:فكنت

،مث …من غفـار :قلت:وعليك ورمحة اهللا،مثَّ قال من أنت؟قال:رسول اهللا،فقال
فمن :قد كنت ههنا منذ ثالثني بني ليلة ويوم،قال:قلت:ههنا؟قالمىت كنت :قال

ما كان يل طعام إالَّ ماء زمزم،فسمنت حىت تكسـرت  :قلت:كان يطْعمك؟قال
إـا مباركة،إا طعام : �قال )2(عكن بطين،وما أجد على كبدي سخفةَ جوع

  ) . طُعم
،وشفاء  )3(زمـزم طعام طُعم(:بلفظ �وزاد غري مسلم يف رواية أيب ذر عن النيب 

  ) .2/40: (صحيح الترغيب: انظر)  سقْمٍ
  

_____________________  
  ) .13/288: (لسان.الطي الذي يف البطن من السمن:العكن -1
  ) .2/350: (النهاية.يعين رقته وهزاله:سخفة جوع-2
ما يشـبع  أـا تشـبع شـارا،ك   : بضم الطاء،وسكون العني،أي:طعام طعم:قوله-3

  ) .3/125: (والنهاية)16/30:(شرح النووي على صحيح مسلم.الطعام
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 �أنَّ رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه-وأخرج أمحد،وابن ماجة وغريمها عن جابر
  ) ماء زمزم ملا شرب له:( قال

  .) 1( -رضي اهللا عنهم أمجعني-ورواه غريه من الصحابة
لكبري،والسنن الكربى للبيهقي عـن  وثبت يف سنن الترمذي،وتاريخ البخاري ا

أا كـانت حتمل من ماء زمزم ،وخترب أن رسـول  :( -رضي اهللا عنها-عائشة
 وكـان يصب على املرضـى كان حيمل ماء زمزم يف األداوى والقرب، �اهللا 

  ) .883:رقم: (السلسلة الصحيحة)  ويسقيهم
  

  :-رمحه اهللا-قال وهب بن منبه من ثقات التابعني
أحد فيشرب منها -يعين زمزم-فس وهب بيده،ال يعمد إليهاوالذي ن(

  . )2() حىت يتضلع إالّ نزعت منه داًء،وأحدثت له شفاًء
  

  ــــــــــــــ
  ) .2/41: (وصحيح الترغيب)1123:رقم: (إرواء الغليل:انظر-1
وعبـد  )2/44: (والفاكهي يف أخبار مكة )2/50: (رواه عنه األزرقي يف أخبار مكة-2

واملـذكور عنـه    ) 64-4/63: (وأبو نعيم يف احلليـة )5/117: ( املصنف الرزاق يف
اإلكثار واالمتالء شبعاً ورِياً حىت يبلغ املاء أضـالع  : والتضلع!. لالستشهاد،ال لالعتماد؟

  ).8/225: (واللسان) 3/97: (النهاية .الشارب
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  . )1(ملعنوية يشمل بعمومه األسقام احلسية وا) شفاء سقمٍ: ( �وقوله 
مقرراً املسلم يف  �لكن ال بد من وجـود صحة االعتقاد مبا قاله إمام اهلدى 

فؤاده أنَّ الشفاء بيد اهللا،وأنَّ هذا املاء املبارك سبب إهلـي حيتـاج إىل يقـني    
فعند ذلك حيـدث  !صادق،وليس إىل جتربة واختبار،كما يفعل كثري من الناس ؟

  .من عباده  الشفاء مباء زمزم ملن شاء اهللا
  :-رمحه اهللا-يقول اإلمام أبو بكر بن العريب املالكي

موجود فيه إىل يوم القيامة ملن صحت نيتـه،  -أي االستشفاء مباء زمزم-وهذا(
وسلمت طويته،ومل يكن به مكذِّباً،وال يشربه جمرباً،فإن اهللا مع املتوكلني،وهـو  

  . )2() يفضح اربِـني 
  ) :ماء زمزم ملا شرب: ( �قوله -ارحاًش-وقال العالمة املناوي

ألنه سقيا اهللا وغياثه لولد خليله، فبقي غياثاً ملن بعده،فمن شربه بإخالص وجد (
  .وقد شربه مجع من العلماء ملطالب فنالوها .ذلك الغوث
هذا جار للعباد على مقاصدهم وصـدقهم يف تلـك   :-الترمذي -قال احلكيم 

ذا رابه أمر فشأنه الفزع إىل ربه،فإذا فـزع إليـه   املقاصد والنيات،ألن املوحد إ
  .واستغاث به وجد غياثاً،وإمنا يناله العبد على قدر نيته

  
  ـــــــــــــــ

  ) .4/134: (حتفة احملتاج،البن حجر اهليتمي-1
  ).9/379: (وعنه القرطيب يف تفسريه)3/1124: (أحكام القرآن،البن العريب-2
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كانت الرقى والدعاء بالنية،ألنَّ النية تبلغ بالعبد عناصـر  إمنا :قال سفيان الثوري
األشياء،والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها إىل را،وعلى قـدر العقـل   

  .)1( )واملعرفة يقدر القلب على الطريان إىل اهللا، فالشارب لزمزم على ذلك 
  :قال -رمحه اهللا-لإلمام الشوكاين) 5/170(ويف نيل األوطار

فيه دليل على أنَّ ماء زمزم ينفع الشارب ألي أمرٍ ) ماء زمزم ملا شرب لـه :(هقول(
يف قوله ملا شرب له ) ما: (شربه ألجله،سواء كان من أمور الدنيا أو اآلخرة،ألن

  ) .من صيغ العموم 
االستكثار منه عنوان الغرام، وكمال الشوق،فإنَّ الطباع حتـن إىل  :( فماء زمزم

منهل املصطفى وأهل بيته وحملُّ تنـزل :اطن أهل املودة،وزمزممناهل األحبة،ومو
الرمحات،وفيض الربكات فاملتعطش إليها واملمتلىء منها قد أقام شـعار احملبـة   

  .) 2()وأحسن العهد إىل األحبة 
شربه العلماء،والصاحلون،وأهل احلاجـات مـن املسـلمني    :وهذا املاء املبارك

ممتلئة باإلميان واليقني والتصديق ملا قــاله سـيد    شربوا ماء زمزم وقلوم...
فحقق اهللا للقوم املطالب،ورفع عنهم األمراض والبالء ،واملنقـول   �املرسلني 

عنهم يف تضاعيف كتب احلديث والتاريخ والتراجم وغريها مجلة متكاثرة،فمنهم 
من شـربه للـعلم،ومنهم من شربه للعمل،ومنهم من شربه لالستشـفاء بـه   

  ...ه اهللا،ومنهم من شربه حلاجات ومقاصد فحققها اهللا فشفا
______________________  

  ) .5/404: (فيض القدير-1
  ) .1/61: (فيض القدير-2
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مــاء  ):(3/131(يف ذيب األمساء واللغات -رمحه اهللا-قال اإلمام النـووي
لصـاحلون  من شربه حلاجة ناهلا،وقد شربه العلمـاء وا :معناه) زمزم  ملا شرب له

  ) .حلاجات أخروية ودنيوية فنالوها حبمد اهللا 
  

يف كتابه العقد الثمني يف تاريخ البلد -رمحه اهللا-وقال اإلمام أبو الطيب الفاسي
  ):1/93(األمني

  ) .وقد شربه مجاعة من السلف واخللف ملقاصد جليلة فنالوها (
مــاء  ( ):191ص(وقال احلافظ ابن حجر يف جزئه الذي تكلم فيه عن حديث

  ) . وال يحصى كم شربه من األئمة ألمورٍ نالوها..):(  زمزم ملا شرب له
وسأقتصر هنا على بعض من شرب هذا املاء املبارك طالباً الشفاء من اهللا فحقق 

  .اهللا له ذلك بسبب شربه ماء زمزم 
  

  :ومـن ذلك 
عبد اهللا  عن)11/212(يف سري أعالم النبالء-رمحه اهللا-ما ذكره اإلمام الذهيب 
  : قال عبد اهللا يذكر عن أبيه-رمحهما اهللا-بن اإلمام أمحد بن حنبل

  ) .رأيته يشرب من ماء زمزم،يستشفي به،وميسح به يديه ووجهه (
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املتوىف سنة نيف وسـتني وألـف   -وذكر الشيخ خليفة بن أيب الفرج الزمزمي
  :قال)1(عباسنشر اآلس يف فضائل زمزم وسقاية ال:يف كتابه-للهجرة 

حججت مع مجاعة،ومعهم رجلٌ مفلوج،فوجدته يطوف بالبيت :قال ابن قتيبة(
جئت إىل بئر زمزم،فأخذت :كيف ذهب ما بك؟فقال:ساملاً من الفاجل،فقلت له

بسم اهللا الرمحن الرحيم  �: من مائها،فحلَلْت به دواة كانت معي،وكتبت يف إناء
إىل آخـر  � …يب والشهادة هو الرمحن الـرحيم هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغ

مـن   82-إىل آخر اآلية� …وننـزلُ من القرآن ما هو شفاٌء �-احلشر-السورة
مـاء زمـزم ملـا شـرب     : (قال �اللهم إنَّ نبيك حممد :،وقلت-سورة اإلسراء

ــه ــزم   )ل ــاء زم ـــته مب ــفين بعافيتك،وحلَلْ ــك فاش ــرآن كالم والق
من الفاجل بإذن اهللا تعاىل من غري معاجل،فلله احلمـد  وشربته،فعوفيت،وختلَّصت 

  ) .على ذلك 
  ):4/393(يف زاد املعاد -رمحه اهللا-وقال اإلمام ابن القيم

وقد جربت أنا وغريي من االستشفاء مبـاء زمزم أموراً عجيبة،واستشفيت به (
-من عدة أمراض،فربأت بإذن اهللا،وشاهدت من يتغذى به األيام ذوات العـدد 

وال جيـد جوعـاً،ويطوف مـع النـاس     -اً من نصف الشـهر أو أكثـر  قريب
كأحدهم،وأخربين أنه رمبا بقي عليه أربعني يوماً،وكان له قـوةٌ جيـامع ـا    

  ).أهله،ويصوم،ويـطوف مراراً   
___________________  

  .لسائد بكداش ) 77ص: (فضل زمزم :أنقل ذلك عنه بواسطة كتاب -1
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  ) :4/178(-أيضاً-وقال



  :سقمت فيه،وفقدت الطبيب والدواء،فكنت أتعاجل ا:ولقد مر يب وقت مبكة(
آخذ شربةً من ماء زمزم،وأقرؤها عليها مراراً،مث أشربه،فوجدت بذلك الربَء التام   

  ) .مث صرت اعتمد ذلك عند كثري من األوجاع،فأنتفع ا غايةَ االنتفاع 
حيكي ما وقع لـه  )1/58(ج السالكنييف كتابه العجاب مدار-رمحه اهللا-وقال

  :مدة إقامته يف مكة
فإنه كان يعرض يل آالم مزعجة،حبيث تكاد تقطع احلركة مين،وذلك يف أثناء …(

الطواف وغريه،فأبادر إىل قراءة الفاحتة وأمسح ا على حملِّ األمل،فكأنه حصـاةٌ  
فأقرأ عليـه  تسقط،جربت ذلك مراراً عديدة،وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم،

الفاحتة مراراً،فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما مل أعهد مثله يف الدواء،واألمر 
  ) .أعظم من ذلك ولكن حبسب قوة اإلميان،وصحة اليقني،واهللا املستعان 

يف شفاء الغـرام بأخبـار بلـد اهللا    -رمحه اهللا-وذكر اإلمام تقي الدين الفاسي
ين الدين العراقي عبد الـرحيم بـن   عن شيـخه احلافـظ ز)1/255(احلرام

  :،ذكر-رمحه اهللا-احلسني
أنه شرب مـاء زمزم ألمور،منها الشفاء من داء معينٍ بباطنه،فشفي منه بغـري  (

  ).دواء 
  ):1/255(أيضاً يف شفاء الغرام-رمحه اهللا-وذكر

 -أي زمـزم -أنَّ أمحد بن عبد اهللا الشريفي الفراش باملسجد احلرام مبكة شربه(
ء من عمى حصل له،فشفي منه،على ما أخربين به شيخنا العالمـة تقـي   للشفا

  ) . -رمحه اهللا تعاىل-الدين عبد الرمحن بن أيب اخلري الفاسي
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  :ويف نشر اآلس،للزمزمي



نعمة الرمحن فيما يعـني علـى حفـظ    (نقل احلافظ جار اهللا بن فهد يف كتابه(
  :خطه نقلته،قالعن جده الشيخ جنم الدين بن فهد،ومن )القرآن

أنه ملَّا نـزل بعينه املاء وهو مبكة حىت مل يكـن  :حيكي-رمحه اهللا-مسعت والدي
فشربت زمـزم بنيـت   :يبصر شيئاً،وكان حيتاج إىل قائد يف بعض األوقات،قال

الشفاء،عمالً باحلديث النبوي الوارد فيه،وتصديقاً به،وأدخلت يف عـيين مـن   
واألطباء ينهون عن إدخال املاء :رع وقت،قالمائه،فربأت من ذلك العارض بأس

يف العني،وجيعلونه من أسباب العمى،لكن ملَّا غَلـب غيـاثُ اهللا عـادةَ أمـرِ     
  . )1() الطبيعة،انعكس أمرها 

  
  :ومن األخبار يف الزمن املعاصر

وهي قصة مشهورة تداوهلا الناس يف جمالسـهم،وذكرا  )ليلى احللو(قصة املغربية
على مواقع اإلنترنتالصحف وا ترالت،وذُك.  

وقد ذكرت صاحبة القصةُ ما حصل هلا من الشفاء مباء زمزم بعدما أصيبت بداء 
  ) .فال تنس اهللا :(السرطان يف رسالة هلا بعنوان

  
__________________  

  ) .79ص(فضل زمزم،لسائد بكداش:انظر-1
  
  

202  
يف )املسلمون(وكذا صحيفة) 147(وملخص القصة،كما يف الة العربية العدد 

  ):1405شوال 25-19(عددها الثاين والعشرين



أُصيبت بداء سرطان الصدر،وذهبت إىل العالج يف باريس،وهناك :أن ليلى احللو
  !!أن املرض قد انتشر ،وأا لن تعيش أكثر من ثالثة أشهر:قرر األطباء

لرجـوع إىل املغرب،لكـي   فأيقنت املرأة باملوت،وأنه ليس هناك دواء،فقررت ا
  !تقضي بقية أيامها مع أهلها،حىت يأيت األجل 

  :وهناك يف مكة،تقول ليلى احللو…فاقترح زوجها الذهاب إىل العمرة
واكتفيـت برغيـف   ..داومت على الشرب من ماء زمزم..اعتكفت ببيت اهللا(

وأمضـيت أيـامي يف الصـالة،وتالوة القـرآن     ..وبيضة واحدة طوال اليوم
  …،والدعاء الكرمي

تلوت القرآن  الكرمي من أوله حـىت  ..أربعة أيام مل أعرف فيها الليلَ من النهار
كنت يف صلوايت أطيل سجودي،وأبكي حبرارة على مـا فـاتين مـن    ..ايته

  ).خري،وعلى ما أضعته من فرائض 
  :وتواصل حديثها،قائلةً

ي قد اختفت وبعد أيام وجدت أنَّ الكويرات احلمراء اليت كانت تشوه جسد(
ائياً،أحسست أنَّ شيئاً ما حدث،وقررت العودة إىل بـاريس للتشـاور مـع    

  !األطباء
وهناك كانت دهشة األطباء الذين أعادوا الكشف عدة مـرات،غري مصـدقني   

  !! احلالة الغريبة املوجودة أمامهم 
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هلـذا   أنَّ السرطان يف كلَّ مكان يف صدرها،واآلن ال أثـر :فقبل أيام أخربوها

،وتركتهم بني تعجبهم،ودهشتهم،وعادت إىل املغرب !ما ذا حدث؟..السرطان 
  ).تروي قصة الشفاء من السرطان بعد ما شربت من ماء زمزم 



  :وختتم قصتها قائلةً
قوة اهللا،ومـا دامت هذه :هناك قوةٌ خفية ال تصل العقول إلدراكها،أال وهي(

معك،وأبواب السماء مفتوحة دائمـاً  القوة معك،فامأل باألمل حياتك،ألنَّ اهللا 
  ! ) .فال تنس اهللا..لك،وعلوك يف األرض ال يأيت إالّ عن طريق اتباعك هللا

  
حـدثتين  :يذكر أحد اإلخوة املسلمني بعد عودته من أداء فريضة احلج فيقول (

كانت تؤدي معنا فريضة احلج ) يسرية عبد الرمحن حراز ( سيدة فاضلة امسها 
إا : اف عن املعجزة اليت حدثت هلا بربكات ماء زمزم فقال ضمن وزارة األوق

أصيبت منذ سنوات بقرحة قرمزية يف عينها اليسرى نتج عنها صداع نصفي ال 
كما أا كادت تفقد الرؤيـة  ..يفارقها ليالً وال اراً،وال دئ منه املسكنات
أحد كبار أطبـاء  وذهبت إىل ..متاماً بالعني املصابة،لوجود غشاوة بيضاء عليها

العيون، فأكد أنه ال سبيل إىل وقف الصداع إال باعطائها حقنة تقضي عليه،ويف 
  .. نفس الوقت تقضي على العني املصابة فال ترى إىل األبد 

وفزعت السيدة يسرية هلذا النبأ القاسي،ولكنها كانت واثقة برمحة اهللا تعـاىل  
م جزم الطب واألطباء بتضاؤل رغ-،ومطمئنة إىل أنه سيهيئ هلا أسباب الشفاء

  ،ففكرت يف أداء عمرة،كي تتمكن من التماس الشفاء مباشرة -األمل يف ذلك
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من اهللا عند بيته احملرم،وجاءت إىل مـكة،وطافت بالكعبـة،ومل يكـن عـدد    

أن تقـبل احلجر األسود،ومتس -كما تقول -الطائفني كبرياً وقتئذ،مما أتاح هلا
وبعد ..اجتهت إىل ماء زمزم لتمأل كوباً منه،وتغسل به عينهاعينها املريضة به،مث 

  ..ذلك أمتت السعي وعادت إىل الفندق الذي تنـزل به



أنَّ عينها املريضة أصبحت سـليمة متامـاً،وأنَّ   :فوجئت بعد عودا إىل الفندق
  ..أعراض القرحة القرمزية توارت،ومل يعد هلا أثر يذكر 

كيف تعود عني ميؤوس من شفائها !..احة ؟كيف مت استئصال قرحة بدون جر
وعلم الطبيب املعاجل مبا حدث،فلم ميلك إال أن !إىل حالتها الطبيعية بدون عالج؟

إن هذه املريضة اليت فشل الطب يف عالجها عاجلها اهللا أكرب، :يصيح من أعماقه
زم ماء زم: (  �أخرب عنها رسوله الكرمي الطبيب األعظم يف عيادته اإلهلية اليت 

  )  .ملا شرب له 
  :إخراج حصاة بدون جراحة 

وحكايات أخرى نسمع عنها من أصحاا،أو نقرؤها،وهي :ومثل هذه احلكاية(
 عن هـذا املـاء   �إن دلت على شيء،فإمنا تدل على صدق ما قاله الرسول 

  .املبارك
  :،فيقول )فاروق عنتر ( فريوي صاحب هذه احلكاية الدكتور

اة يف احلالب،وقرر األطباء استحالةَ إخراجهـا إالّ  لقد أصبت منذ سنوات حبص
بعملية جراحية،ولكنين أجلت إجراء العلمية مرتني،مث عن يل أن أؤدي عمـرة،  

  .. وأسأل اهللا أن مين علي بنعمة الشفاء،وإخراج هذه احلصاة بدون جراحـة ؟ 
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مزم،وقبلَ وبالفعل سافر الدكتور فاروق إىل مكة،وأدى العمرة وشرب من ماء ز
احلجر األسود،مث صلى ركعتني قبلَ خروجه من احلرم،فأحس بشيء خيـزه يف  
احلالب،فأسرع إىل دورة املياه،فإذا بالعجب حيدث،وخترج احلصـاة الكـبرية،   

  ..ويشفى دون أن يدخل غرفة العمليات



مفاجأة له،ولألطباء الذين كانوا يقومـون علـى   :لقد كان خروج هذه احلصاة
  . )1() بعون حالته عالجه،ويتا

  :شبـهة وجـواا
قد يقع يف بعض قلوب من الناس،ممن  ضعف إميانه،وتسلط الشيطان على قلبـه  

  :نوع شبهة،فيقول قائلهم:وفؤاده
إني أرى كثرياً من الناس شربوا من ماء زمزم حلاجات ومقاصد،ومل يتحقق هلم 

فهل يكون !!قق املراد ما أرادوا،بل يشرب الواحد منهم مرات عديدة ومل يتح
  .هذا دليالً على عدم صحة الوارد ؟ 

  :واجلواب عليه بأمرين 
أما الوارد من األحاديث فهو من الصحة مبكان،وقـد  :ابتداًء أقول:األمر األول

أئمة الدين واحلفظ والدرايـة  :صحح هذه األحاديث الواردة يف فضل ماء زمزم
  .بعلم احلديث

_________________  
حملمـد كامـل عبـد    ( اإلعجاز العلمي يف اإلسالم والســنة النبوية : صـدر امل-1

  .على شبكة اإلنترنت)فارس نت(الصمد،بواسطة،موقع
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ينـال مقصـوده وحاجتـه علـى قـدر نيتـه       :مث إنَّ الشارب من ماء زمزم

وإخالصه،وتوجهه إىل اهللا جلَّ وعال،وعلى قدر بعـده مـن موانـع إجابـة     
  .رام،واستعجال اإلجابة كأكل احل:الدعاء

  :�قال رسول اهللا  : قال-رضي اهللا عنه-ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة
إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً،وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني :أيها الناس(



 ����يا أيها الرسلُ كُلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً إين مبـا تعملـون علـيم    ����:فقال
مث ذكر الرجـلَ يطيـلُ    ����يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ����:وقال

،ومطعمه حرام،ومشربه !يا رب يا رب:السفر،أشعثَ أغبر،ميد يديه إىل السماء
  ) .حرام،وملبسه حرام،وغُذِّي باحلرام،فَأنى يستجاب لذلك

  :� اهللا قال رسول :قال-رضي اهللا عنه-ويف الصحيحني عن أيب هريرة
  . ) دعوت ربي،فلم يستجب يل:يستجاب ألحدكُم ما مل يعجل،يقول( 

ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بـإمث أو قطيعـة رحمٍ،مـا مل    : (ويف رواية مسلم
قد دعوت،وقد دعـوت،فلم أر  :يقول: (يا رسول اهللا ما االستعجالُ ؟قال:قيل)يستعجلْ

  ) .عند ذلك،ويدع الدعاء )1(حِسريستجِيب يل،فَيستـ
حقق اهللا له :وكذلك ينال مقصوده إذا علم اهللا منه اضطراراً وحاجة إىل مطلوبه

  .ذلك
__________________  

واالستعجال املنهي عنه ال يعين الدعاء بتعجيل االستجابة؛فقد .ينقطع إعياءاً: يستحسر-1
هـو  :،ويوم بدرٍ،وغريمها،بل املراد بالنهييف االستسقاء � صح مثل ذلك عن رسول اهللا

  .االنقطاع عن الدعاء استبطاءاً لإلجابة 
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بأنُّ أهـل  :بقي أنه قد يستشكل أصل اخلرب: (-رمحه اهللا-يقول اإلمام الشوكاين

مكة مل يزالوا حمتاجني إىل الطعام،وال يشبعهم ماء زمزم،وتوجد فيهم األمراض 
ويستمر ببعضهم مرضه،وقد كان ذلك يف عهـد  الكثرية،وحيتاجون إىل العالج،

  !وبعده ؟ �النيب 



باملضطَّرِ املخلصِ يف اعتقاده،وتوجهه إىل -واهللا أعلم-بأنَّ ذلك خـاص:وجياب
  .) 1()ربه تبارك وتعاىل 

  
  :األمر الثاين

إنَّ الشارب ملاء زمزم إذا دعا اهللا تعاىل ومل ير عاجالً إجابةً،أو شفاًء، ال يعـين  
ادخر لعبده :أنَّ اهللا مل جيب دعاءه،بل قد يكون رب العزة واجلاللة سبحانه:ذلك

اجلزاء والثواب ليوم القيامة،أو يصرف عنه مبثل دعوته من السوء والبالء املرض 
الذي كان سيأتيه من حيث ال يدري،وهو يظن أنَّ اهللا مل يستجب لـه،واألمر  

  .)2(خالف ذلك 
  
  

__________________  
  ) .53ص: (الشفاء مباء زمزم،حملمد بن عبد العزيز،وجمدي السيد :انظر-1
كالمهـا  )1/364: (واقتضاء الصراط املسـتقيم )14/368: (جمموع الفتاوى:انظر-2

وحتفـة  )  5/467: (وفيض القـدير )11/95: (وفتح الباري.لشيخ اإلسالم ابن تيمية
  ) .10/18: (األحوذي
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قال :قال-رضي اهللا عنه-ه عن أيب سعيد اخلدريثبت يف مسند اإلمام أمحد وغري
أعطـاه   ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث،وال قطيعة رحم،إالَّ(: �رسول اهللا 

اهللا إحدى ثالث: رِفا أن يصخرها له يف اآلخرة،وإما أن يدل له دعوته،وإمجعا أن يإم
  .) عنه من السوء مثلها



  ) . اهللا أكثر: ( قال .إذاً نكثر: قالوا
بألفـاظ  -رضي اهللا عنـهم -وقد روى هذا احلديث غري أيب سعيد من الصحابة

  .) 1(متقاربة
  
  
  

�       �       �  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  ) .278-2/277: (صحيح الترغيب: انظر-1
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  :فـصـل 

  :وأمـا كيفيةُ مدواة السرطان مباء زمزم،فيكون مبا يأيت ذكره 
  ) .يفضلُ أن يكون من عسل السدر (حنل صايف مقدار اثنني كيلو عسل -1
  .مخس مالعق من احلبة السوداء بعد الطحن  -2



  . )1() الربوبوليس (مخس مالعق من العكْبِر -3
  . )2()حبوب الطلع(ثالث مالعق من حبوب اللقاح -4
  .نصف لتر من زيت الزيتون  -5
  .هرٍ كمية من ماء زمزم كافية لالغتسال والشرب مدة ش -6

  :طريقة االستعمال
  .ختلط احلبة السوداء،والعكرب،وحبوب اللقاح مع العسل -
  .تقرأ الرقية الشرعية على اخلليط،واملاء والزيت-
  .تؤخذ ملعقة صباحاً وظهراً وليالً بعد الطعام -

______________________  
بت ا النخاريب،ومينع مادة راتنجية مشعية،جينيها النحل من براعم األشجار،فيث:العكرب-1

  .التصدعات،ويثبت به أقراص العسل يف أماكنها من اخللية
  :وله فوائد عدة،منها

  .أنه قاتل للجراثيم والفطور-1
االستشـفاء بالعسـل والغـذاء    :انظـر .أنه يزيد من مناعة اجلسم،ومقاومة األمراض-2

  ) .155-154ص(حسان باشا:امللكي،للدكتور
أسـرار العـالج باسـتخدام    (كتاب:قاح،وطرق استخدامهاانظر يف فوائد حبوب الل-2

  .حممد كمال زين الدين :للدكتور)حبوب اللقاح
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  .يدهن اجلسم كامالً عند النوم -
  .يغتسل مباء زمزم يومياً -
  .يشرب كوبني من ماء زمزم بعد كل وجبة -



،مع كلُّ ثالثة أيام يترك املريض الطعام ويكتفي بالشرب من ماء زمزم،واخلليط-
  .اإلكثار من الشرب من ماء زمزم 

  .حيافظ على قراءة الرقية يومياً،مع األذكار،والصدقة،والدعاء ،وفعل اخلريات -
يستمر على العالج مدة ثالثة أشهر،فيربأ بإذن اهللا،فإنه سـبحانه املعـايف،وال   -

  .شفاء إالَّ شفاؤه 
  :الطريقـة الرابـعة  

  :بوال اإلبلاالستشفاء من مرض السرطان بألبان وأ
حدثنا معلى بن أسد،حدثنا،وهيب عن أيوب :( أخرج البخاري يف صحيحه قال
أنَّ رهطاً من عكْـلٍ مثانيـة   : -رضي اهللا عنه-عن أيب قالبة عن أنس بن مالك

ما أجد :(ابغنا رِسالً،قال: ،فاجتووا املدينة،فقالوا يا رسول اهللا�قدموا على النيب 
نطلقوا فشربوا من أبواهلا،وألباا حىت صحوا ومسنوا فا)لكم إال أن تلحقوا بالذود

فـأتى الصـريخ الـنيب    .،وقتلوا الراعي،واستاقوا الذود،وكفروا بعد إسالمهم
،فبعث الطلب،فما ترجل النهار حىت أُيت م،فقَطَّع أيديهم وأرجلهم،مث أمـر  �

  ) توامبسامري فأمحيت فكحلهم ا،وطرحهم باحلرة يستسقون فما يسقون حىت ما
  ).فساداً  ،وسعوا يف األرض�قتلوا وسرقوا،وحاربوا اهللا ورسوله :قال أبو قالبة
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  :ويف رواية
نفر من عكْلٍ فأسلموا،فاجتووا  �قدم على النيب :(قال-رضي اهللا عنه-عن أنس

. أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواهلا وألباا،ففعلوا فصحوا: املدينة،فأمرهم



تلوا رعاا،واستاقوا اإلبل،فبعث يف آثارهم فأُيت م فقطع أيـديهم  فارتدوا،وق
  ) .وأرجلهم،ومسل أعينهم،مث مل حيسمهم حىت ماتوا 

-رمحـه اهللا -وروى البخار ي يف صحيحه عن اإلمام حممد بن شهاب الزهري
قد كان املسلمون يتداوون ا فـال  :(-حني سئل عن شرب أبوال اإلبل -قال

  .) 1()  يرون بذلك بأساً
  ):48-4/46(يف زاد املعاد -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم

  :يف داء االستسقاء وعالجه  -�-يف هـديه: فصل( 
قال قدم رهط مـن   -رضي اهللا عنه-يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك

لو : ( فقال �فاجتووا املدينة، فشكوا ذلك إىل النيب  �عرينه وعكل على النيب 
عمـدوا إىل  :ففعلوا،فلما صحوا).إبل الصدقة،فشربتم من أبواهلا وألبااخرجتم إىل 

يف �فبعـث رسـول اهللا   .الرعاة فقتلوهم،واستاقوا اإلبل،وحاربوا اهللا ورسوله
فقطع أيديهم وأرجلهم،ومسلَ أعينهم،وألقاهم يف الشمس حىت :آثارهم،فأخذوا

  ) . ماتوا 
___________________  

ابغنـا  :وقولـه .ينة،أي مل يوافقهم هواها،واستومخوها،فأصام املرضفاجتووا املد:قوله-1
أي طلع : وترجلَ النهار.اإلبل ما بني الثالثة إىل العشرة:والذود.رِسالً،أي اطلب لنا لبـناً 

  .مل حيسمهم،أي مل يكوِ ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم،بل تركه ينـزف :وقوله.
  ) .9/93: (ونيل األوطار)11/10: (ربالتمهيد،البن عبد ال:وانظر-2
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والدليل على أن هذا املرض كان االستسقاء،مارواه مسلم يف صحيحه يف هـذا  

؛وذكر )إنا اجتوينا املدينة،فعظمت بطوننا،وارشت أعضاؤنا:(احلديث أم قالوا
  .متام احلديث



بـة  مادة غري:مرض مادي سببه:)1(واالستسقاء. داء من أدواء اجلوف:واجلوى
إما األعضاء الظاهرة كلها،وإما املواضع اخلاليـة  :باردة تتخلل األعضاء،فتربو هلا

       …من النواحي اليت فيها تدبري الغذاء واألخالط 
وملا كانت األدوية احملتاج إليها يف عالجه،هي األدوية اجلالبة اليت فيها إطـالق  

: وال اإلبـل وألباـا  معتدل،وإدرار حبسب احلاجة،وهذه األمور موجودة يف أب
 جـالًء وتليـيناً،وإدراراً وتلطيفاً)2(فإنَّ يف لنب اللّقَاح.بشـرا�أمرهم النيب 

وتفتيحاً للسدد؛إذ كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم والبـابونج واألقحـوان   
  .واإلذخر،وغري ذلك من األدوية النافعة لالستسقاء 

وأكثرها عن .خاصة،أو مع مشاركة وهذا املرض ال يكون إال مع آفة يف الكبد  
ولنب اللقاح العربية نافع من السدد،ملا فيه مـن التفتـيح واملنـافع    .السدد فيها

  .املذكورة
  .لنب اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد املزاج:قال الرازي

___________________  
ـ  :االستسقاء-1 ف مرض يتميز بانتفاخ البطن نتيجة لوجود سائل مصلي داخـل التجوي

تليـف الكبـد نتيجـة البلهارسـيا،هبوط القلب،الـدرن      :وأسبابه كثرية،منها.الربيتوين
: التعليق علـى الطـب النبـوي،البن القـيم    : انظر.الربيتوين،أمراض الكلى،أورام خبيثة

  ) .345ص:(والتعليق على املنهج السوي،للسيوطي)36ص(
  .مجع لقحة،وهي ذوات اللنب من اإلبل :اللقاح-2
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. لنب اللقاح أرق األلبان،وأكثرها مائية وحـدة،وأقلُّها غـذاء  :سرائيليوقال اإل

ويـدل  .فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول،وإطالق البطن،وتفتيح السدد
ولذلك صـار  .على ذلك ملوحته اليسرية اليت فيه إلفراط حرارة حيوانية بالطبع



ليل صـالبة الطعـام إذا كـان    أخص األلبان بِتطْرِية الكبد،وتفتيح سددها،وحت
إذا استـعملَ حلرارته اليت خيرج ـا مـن   :حديثاً،والنفع من االستسقاء خاصةً
،ع مع بول الفصيل وهو حاررفإن ذلك مما يزيد يف .كما خيرج من احليوانالض

فـإن تعـذر احنـداره وإطالقـه     .ملوحته، وتقطيعه الفضولَ،وإطالق الـبطن 
  .ء مسهلوجب أن يطلق بدوا:البطن

من أن طبيعة اللنب مضادة لعـالج  :وال يلتفت إىل ما يقال:قال صاحب القانون
  .االستسقاء

. واعلم أن لنب النوق دواء نافع،ملا فيه من اجلالء برفق؛وما فيه من خاصـية :قال
فلو أنَّ إنساناً أقام عليه بدل املاء والطعام شفي بـه  وأن هذا اللنب شديد املنفعة،

لك يف قومٍ دفعـوا إىل بـالد العرب،فقـادم الضــرورةُ إىل     وقد جرب ذ
  . )1( )بول اجلمل األعرايب،وهو النجيب :وأنفع األبوال. ذلك،فَعوفوا

  
___________________  

واملنـهج  )154-151ص: (الطب من الكتاب والسنة،ملوفق الدين البغدادي:وانظر-1
واملنـهل الـروي يف الطـب    )347-345ص: (السوي يف الطب النبوي،للسـيوطي  

 3318-21/3310: (واحلـاوي يف الطـب  )223-221ص: (النبوي،البن طولون
: والطب النبوي والعلـم احلـديث  )3/1385و590-2/587: (والقانون،البن سينا)
)3/237-242. (  
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  :-رمحه اهللا-وقال اإلمام ابن العريب املالكي

بعض األحوال،لبعض األمـراض   دواء يف:ال ميتنع أن تكون ألبان اإلبل وأبواهلا(
  .) 1( )لبعض األشخاص يف بعض البلدان 



  ):1/161(ويف شرح السيوطي على سنن النسائي
ألبان اإلبل وأبواهلا تـدخل يف عـالج بعـض أنـواع     : قال ابن سيد الناس(

  . )2() االستسقاء، ال سيما إبل البادية اليت ترعى الشيح والقيصوم 
  :أقول

أنَّ بول اإلبل نافع :ب املؤلفة يف صناعة الطب قدمياً،وجدتوبالتتبع لبعض الكت
  . )3(لألمراض اخلبيثة،وكذلك فيه خاصيةُ منعِ انتشارها يف اجلسد 

  1421-ربيع األول-األحد)10132(العدد)اجلزيرة السعودية(جاء يف صحيفة 
  :ما يأيت)اإلبل أسرار وإعجاز(نقالً عن كتاب

..)مفيـدة  متعـددة  اسـتعماالت  هلا أن إىل:الكتاب شارأ فقد اإلبل بوالأ اأم 
 وقـد احلديث، العلم وأكدها،الشريفة النبوية النصوص ذلك على دلت،لإلنسان

 املسـببة  كروباتـلميل قاتل تأثري له اإلبل بول بأن:يةـالعلم التجارب ثبتتأ
ــثري ــن لكـــــــ ــراض مـــــــ   .األمـــــــ

___________________________  
  ) .4/347: (فيض القدير:انظر-1
وعجائـب  )1/26: (وحياة احليوان الكربى،للدمريي) 1/341: (فتح الباري: وانظر-2

  ) .2/246: (املخلوقات،للقزويين
واجلــامع ملفـردات   ) 2/446: (والقـانون )20/2966: (احلاوي للرازي:انظر-3

  ) .1/88: (والتذكرة،لألنطاكي) 2/147: (األدوية،البن البيطار
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 شـعورهن  غسل يف يستخدمنها النساء بعض أن :اإلبل بوالأ استعماالت ومن
 ورم عـالج  يف نـاجع :اإلبل بول نإ كما،واللمعان الشقرة وإكساا إلطالتها



 اجلسـم  يف هرـتظ اليت روحـواجل املـالدم مثل راضـمألا وبعض،الكبد
  ).العيون وغسل سنانألا ووجع

  
  :لألستاذ علي احلربدي،قال)اإلبل(ويف كتاب 

من املعروف أن ألبوال وألبان اإلبل قدرة علـى   :ل وألبااالعالج بأبوال اإلب(
ويف املاضي قبل املطهرات كان أصـحاب  ..شفاء عدد من األمراض بإذن اهللا 

اإلبل يغسلون اجلروح والقروح بأبوال البكار من اإلبل،إذا أحسوا خبمـول يف  
ن مـن  اجلسم أو آالم يف األمعاء،فإم يشربون من أبوال وألبان اإلبل،فيشـفو 

أمراضهم،ويتمضمضون بأبوال اإلبل للقضاء على التهاب اللثة ووجع األسنان، 
كما إنَّ أصحاب اإلبل يغسلون رؤوسهم بأبوال اإلبل،فينمو الشعر ويتكـاثر،  

وأصحاب اإلبل يستعملون بوهلا ولبنها لعالج . ويشفي من أمراض قشرة الرأس 
،ولقتل بعـض احلشـرات   العديد من األمراض،كالزكام،وبوهلا مطهر للجروح

  .وخاصة بول البكرة اليت مل تلقح 
كما إأم خيلطون بول البكرة اليت مل تلقح مع لنب البكرة البكر،ويسمى هـذا  
اخلليط املشقورة،فيشربونه كعالج ألكثر من مرض،كما ورد يف حديث الرسول 

  .إنَّ يف دماء اإلبل قدرة على شفاء بعض األمراض اخلبيثة:ويقال.�
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الناقـة  :كما إنَّ إلفرازات جسم البعري قدرة على شفاء بعض األمراض، مثـل 
إـا  : احلمـراء ذات الذروة السمـراء واألنف األمسر والكتف األمسر،يقـال 

  تنفث



. رائحة قوية من ذروة سنامها،وإن استنشاق هذه الرائحة تربي الزكام بإذن اهللا 
يقضي على كثري مـن  :يف الصحراءكما إنَّ غسل العيون ببول البكر اليت ترعى 

  .التهابات العيون
ولعالج القروح واجلـروح خيلط الصرب مع بول البكرة ويوضع علـى احلفـا   

  .) 1()واجلروح،فتشفى بإذن اهللا تعايل 
   7/24/2001بتاريخ ) 9515( العدد)االحتاد اإلمارتية( ويف مقالة يف صحيفة

جمال الطب والصحة،حيث يشري إىل اإلبل يف :تتناول دراسة الدكتور حممد مراد(
استخدم العرب حليب اإلبل يف معاجلة الكثري من األمراض، :أنه يف املاضي البعيد

املعدة واألمعاء،ومرض االستسقاء وأمراض الكبد، :أوجاع البطن،وخاصة:ومنها
الريقان،وتليف الكبد،وأمراض الربو،وضيق التنفس،ومرض السـكري،  :وخاصة

ئل ملعاجلة الضعف اجلنسي،حيث كان يتناوله الشـخص  واستخدمته بعض القبا
عدة مرات قبل الزواج،إضافة إىل أن حليب اإلبل يساعد على تنمية العظام عند 
األطفال،ويقوي عضلة القلب بالذات،ولذلك تصبح قامة الرجل طويلة ومنكبه 

  .عريض وجسمه قوي،إذا شرب كميات كبرية من احلليب يف صغره 
 

_____________________  
  .على شبكة اإلنترنت ) الوادي(موقع:انظر-1
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إنَّ حليب اإلبل حيمي اللثة ويقوي األسنان،نظراً الحتوائه على كميـة  :و يقال

ويساعد على ترميم خاليا اجلسم،ألن نوعية الربوتني فيـه  .كبرية من فيتامني ج



بـل  تساعد على تنشيط خاليا اجلسم املختلفة،وبصورة عامة حيافظ حليب اإل
  .على الصحة العامة لإلنسان

أنَّ تركيـب  :وتشري النتائج األولية للبحوث اليت أجراها بعض اخلرباء والعلماء 
األمحاض األمينية يف حليب اإلبل تشبه يف تركيبها هرمون األنسولني،وأنَّ نسبة 

يف املئـة،وتتميز   2,8يف املئـة و  1,2الدهن يف حلوم اإلبل قليلة وتتراوح بني 
م اإلبل بأا فقرية باألمحاض األمينية املشبعة،وهلذا فإنَّ من مزايا حلـوم دهون حل

  ) .اإلبل أا تقلل من اإلصابة بأمراض القلب عند اإلنسان 
 25املوافق  1420من رجب  16اإلثنني ) (البيان اإلمارتية(وجاء يف صحيفة

  :ما يلي)  1999أكتوبر 
موعة من العلمـاء بقسـم علـوم    أكد جم:يف دراسة علمية نشرت يف القاهرة(

أنَّ ألبان اإلبل هي األفضل من حيث :( األغذية بكلية الزراعة جبامعة الفاتح بليبيا
  .ثرائها مبكونات الغذاء،ومن حيث سالمتها متاماً

ركَّز العلماء يف البداية يف أحباثهم على لنب الناقة،واملقارنة بني خواصه احليويـة  
أمراض جنون البقر اليت تتجدد بني فترة وأخـرى،ويف   وألبان األبقار،بعد كارثة

. أكثر من بلد أورويب وغريها من األمراض اليت ميكن أن تصيب األغنام كذلك
  .بينما مل يسمع أحد إصابةَ إنسان بأية أمراض من جراء تناوله ألبان النوق
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تذة كليـة  ويف هذه الدراسة العلمية واملعملية اليت شارك فيها جمموعة من أسـا 

أنَّ حليب اإلبل حيتوي على كمية فائقة من : زراعة جامعة الفاتح،أثبت العلماء
مبا يعادل ثالثة أمثال مثيله من ألبان األبقار،يف حني تصـل نسـبة   ) ج(فيتامني 



من الربوتني يف ألبان اإلبل،األمر الذي جيعلـه ســهل   % 70إىل ) الكازين(
قـار الـذي تصـل النسـبة فيـه إىل      اهلضم واالمتصاص، مقارنة حبليب األب

،وكشفت الدراسة أنَّ نسبة الدهون يف حليب النوق،هي أقل منـها يف  80%
  . حليب األبقار،كما إا حبيبات أقل حجماً يسهل امتصاصها وهضمها

حتتوي على مواد تقاوم السموم والبكتريا،ونسبة :فضالً عن ذلك فإنَّ ألبان النوق
  . ملقاومة لألمراض،خاصة للمولودين حديثاًكبرية من األجسام املناعية ا
ملرضى الربو،والسـكري،والدرن،والتهاب الكبـد   :وميكن وصف حليب اإلبل

  . الوبائي،وقرح اجلهاز اهلضمي،والسرطان
احتواء ألبان اإلبل علـى  :لكن الدراسة العلمية كشفت عن مفاجأة أكرب،وهي

غري موجودة يف أي  وهي نسبة% 91و% 84نسبة عالية من املياه تتراوح بني 
) الربوالكتني(نوعٍ من األلبان األخرى،وقد جتلت قدرةُ اهللا تعاىل يف دور هرمون 

يف عملية دفع املياه يف ضرع الناقة لتزيد كمية املياه يف اللنب،ولوحظ أن هـذه  
العملية تتم يف اإلبل وقت اشتداد احلر الذي حيتاج فيه مولودها الرضيع هلـذه  

ء،وكذلك اإلنسان العابر معها يف الصحراء إىل كميات متزايـدة  الكمية من املا
  .من املياه لـيطفئ ظمأه 
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أن حليب النوق حيتفظ جبودته وقوامه ملـدة  :التجارب العلمية الليبية أثبتت أيضاً

،يف حني أن حليب األبقار حيتفظ خبواصه ملدة ال )أم(يوماً يف درجة حرارة  12
س درجة احلرارة،وينصح أصحاب الدراسة بتناول كوب تزيد على يومني يف نف



من لنب اإلبل قبل النوم مع ملعقة من عسل النحل للتمتع بنوم هادئ وصـحة  
  .*  )  �أفال ينظرون إىل اإلبلِ كيف خلقت �:وصدق اهللا العظيم إذ يقول.جيدة

___________________  
مِ لعربةً نسقيكم مما يف بطونِه من بنيِ فَـرث  وإنَّ لكم يف األنعا�: قال اهللا جلَّ وعال: فـوائد *

  .66:سورة النحل،آية � ودمٍ لبناً خالصاً سائغاً للشاربني
مثلُ اجلنة الـيت وعـد    �:وقال سبحانه ذاكراً لنا يف كتابه الكرمي أحد متعِ ونعيم أهل اجلنة

من لنبٍ مل يتغي ارمن ماٍء غريِ آسنٍ وأ اراملتقونَ فيها أه15: سورة حممد،آية �ر طعم.  
اللهم بارك لنا فيه،وارزقنا خرياً منه : من أطعمه اهللا طعاماً،فليقل( : أنه قال �وصح عن النيب 

اللهم بارك لنا فيه،وزدنا منه،فإين ال أعلم شيئاً يجـزئ عـن الطعـام    :ومن سقاه اهللا لبناً،فليقل.
  ) .2320:رقم: (السلسلة الصحيحة:انظر. ) والشراب،إال اللنب 

إنَّ اهللا عز وجل مل ينـزل داء ، إال وأنزل له شفاء،إال اهلرم،فعليكم بألبان البقر،فإا (:  �وعنه 
  ) .518:رقم: (السلسلة الصحيحة ) ترم من كلِّ الشجر

عليكم بألبان البقر،فإا ( :  �قال رسول اهللا :قال-رضي اهللا عنه-وعن عبد اهللا بن مسعود
 مرأثبت ) .1943و1533رقم: (السلسلة: انظر ) من كلِّ الشجر،وهو شفاء من كـلِّ داء ت

ـ   أن اللنب هو الوحيد من بني :العلم احلديث ـ كما يقرر حبث للدكتور هشام اخلطيب 
األغذية الذي حيتوي فعالً على مجيع املواد األساسية اليت حيتاجها جسم اإلنسـان،واللنب  

) ب(و) أ(وأمالح معدنية وحديد وصوديوم وفيتامينـات   حيتوي على سكر ومواد دهنية
ــاكر،وال يصــــــــح                                   )ج(و ــه هــو الصــباح الب ــت لتناول ،وأنســب وق
=   
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  ):اهلداية يف درء خماطر اجلن والشياطني(وذكر صاحب كتاب

عاجلوا أربعة أشخاص مصابني بسرطان الدم،وقد :ديةأنه أُخبِر عن نفرٍ من البا( 
أتوا ببعضهم من لندن مباشرة،بعد ما يأسوا من عالجهم،وفقد األمل بالشفاء، 



وحكم على بعضهم اية باملوت،ألنه سرطان الدم،ولكن عناية اهللا وقدرته فوق 
تصور البشر،وفوق كـل شـيء،فجاءوا ـؤالء النفـر إىل بعـض رعـاة       

هلم مكان يف خيام،وأمحوهم من الطعام ملدة أربعني يومـاً،ثُم  اإلبل،وخصصوا 
حليب اإلبل مع شيء من بوهلا خاصة الناقة البكر،ألا :كان طعامهم وعالجهم

أنفع وأسرع للعالج،وحليبها أقوى خاصة من رعت من احلمض،وغـريه مـن   
ب،وذلك النباتات الربية، وقد شفوا متاماً،وأصبح أحدهم كأنه يف قمـة الشـبا  

  . )1()بفضل اهللا  
___________________  

  ) .لقط املرجان(بواسطة موقع -1
تناوله مع األطعمة الربوتينية القوية كالفول واحلمص واللحوم واألمساك والدجاج،وميكن =

  .                                                        تناوله مع البيض
  : تاليـــــةواللـــــنب حيتـــــوي علـــــى املـــــواد ال   

املوجودة يف اللنب علـى  " الكسرايد"املواد الدهنية،حيث يتركب دهن اللنب من مادة  - 1
شكل قطرات مستديرة،ولذا يفقد اللنب كثرياً من خواصه الغذائية عند نزع قشطته الـيت  

  . حتــــــــــوي هــــــــــذا الــــــــــدهن  
-والثاين  ،"كازيونوجني"الفسفور الربوتيين -املواد الربوتينية،وهي على نوعني،األول - 2
يعطيان اللنب قيمة غذائية عالية جـداً،ومتتاز املركبـات   :،وهذان املكونان"الكتوالبومني"

  =الربوتينية املوجودة يف اللنب بأا كاملة التكوين                                       
  

221  
ناسـيوم  املعـادن،وأهم املعادن املوجودة يف اللنب الصـوديوم والكالسـيوم واملغ   - 3=

ــيوم    .والبوتاســــــــــــــــــــــــــــــ
" ب"، " أ"الفيتامينـات، اللنب حيتوي على مجيع الفيتامينات؛فهو حيتوي على فيتامني - 4



وهو " د"، "أ"،وأكثرها على اخلصوص فيتامني "هـ"، " د"، " ج" ،" 12ب"، " 2ب"، 
  .، وهلذا فإضافة عصري الربتقـال إليـه يعـوض هـذا الـنقص      "ج"فـقري يف فيتامني 

  واد النشوية اليت تولد طاقة ضرورية لإلنسان تعينه علـى النشـاط واحلركـة   املـ - 5
،وقد عرف اإلنسان اللنب احلليب وقيمته منذ آالف السـنني،وعلموا أنـه أهـم غـذاء     

واللنب احلليب يقوي عظام األطفال ويطيـل .لألطفـال وأسهله هضماً للشيوخ واملرضى
لكساح عنهم، ويقوي أسنام مبا حيتويـه مـن   قامتهم وجيدد اخلاليا التالفة،ومينع مرض ا

مركبات اجلري والفسفور بقدر وافر وبصورة سهلة االمتصـاص،وهو مفيـد للصــدر    
اليت " الالكتوز"ويعترب اللنب غذاء وعالجاً ملرضى الكبد،حيث يتكون اللنب من مادة .والرئة

  يبوبـة الكبديـة،  متنع امتصاص بعض املواد باألمعاء اليت قد تكون سبباً يف حـدوث الغ 
ومن املؤكد أن املواد الربوتينية املوجودة يف اللنب ال تتوافر يف غريه،وقد ثبت أن االمتنـاع  
عن تناول املواد الربوتينية ملدة عشرة أيام يؤدي إىل اضطراب ميزان بروتينات الـدم،كما  

فصـاروا  يفيد اللنب األعصاب بصورة جيدة،وقد أدرك الرياضيون يف مشال أوروبا أمهيته 
وقد حيل لنب األبقار حمـل  .يتخذونه غذاًء أساسياً يعينهم على بناء أجسامهم بشكل مثايل

لنب األم يف حالة تعذر وجوده لتغذية األطفال،مع التأكيد على عدم مقارنة اللنب احليـواين  
أياً كان بلنب األم كغذاء كامل للرضيع،ونقول فقط يف حاالت التعذر ميكن أخـذ لـنب   

  .ر بعد استكمال النقص املوجود فيه،ويكون ذلك بإضافة عصـري الربتقـال إليـه   األبقا
أن لنب البقر يغذي البدن وخيصبه،وأنه من أفضل األلبان وأكثرهـا  :وقد أكد العلم احلديث

  .اعتـــداالً وفائـــدة لإلنســـان ولألطفـــال بشـــكل خـــاص     
  .اق من السمومغين بالدسم،وهو مفيد جداً ملن يستسيغ طعمه،كما إنه تري:ولنب اإلبل
  http://www.geocities.com/TIBNABAWI/new_page_7.htm.           :انظر
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  :الطريقـة اخلـامسة 



العملية،وقد )1(الطريقة اخلامسة لعالج من ابتلي بداء السرطان،وهي من جمرباتنا
ه علـى  انتفع ا عدد من الناس،واملنةُ والفضل يف ذلك هللا عز وجلَّ،فإنه سبحان

  .احلقيقة هو املعايف،واملزيل لألدواء واألمراض 
_____________________  

  :بناُء استمداد الطب بأمور منها -1
،وكـذلك ما صح عن السلف الصـاحل  �الوحي اإلهلي،والوارد الصحيح عن النيب  -أ 

  .رضي اهللا عنهم أمجعني 
  :العملي التجربة اليت دلَّ عليها البحثُ العلْمي،والواقع -ب

ما كان يف غري الرقية الشرعية،أو يف عموم أمور الشريعة،وذلك ألنَّ الرقية :وأقصد بالتجربة
  . من باب التوقيف الذي ال يصح أنْ يدخلَها نوع من االجتهاد والتجربة

إمـا  :ما جعله اهللا سبباً للشفاء من األمراض،ويكون هذا السـبب :والذي أقصده بالتجربة
  ...،أو دواًء موصوفاً عند األطباء واحلكماء،أو غري ذلك ..،أو عسالً.. أعشاباً

  . -وكلُّ ذلك بأمر اهللا-!أو يوافق اإلنسانُ شيئاً جيد فيه الدواَء لعلته مبحض املصادفة
  ! .صحة النتائج،مع اإلصابة مرةً بعد مرة ؟: وشرط التجربة

  ) . 192ابن القيم ص كتاب الروح،لإلمام: انظر: ( الرؤى املنامية  -ج
  .أنَّ دواءه كذا وكذا :كأن يبتلى اإلنسان بعلة،فريى يف املنام

أنْ ال ختالف أمور الشريعة إذا كان املرض من باب السـحر،أو العـني،أو   : وشرط قبوهلا
  .املس 

  ة املبيحـةمن موافقة الدواء لألدلة الشرعي وإنْ كان املـرض من الطبيعيات،فكذلك ال بد
  !! .    هذا الدواء  لنوع
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___________________  



ال تجعل قاعدةً يف التداوي،ملا للشيطان يف ذلك من التالعـب  :مثَّ إنَّ الرؤى واملنامات= 
فكم من إنسـان وقـع يف البدع،واخلرافة،والشرك،والبالء،وسبــب    .بكثري من الناس

املفاسد وتقليلها،وجلب املصاحل  والشريعة جاءت بدرء!!.رؤيا رآها هو،أو غريه له :ذلك
  .وتكثريها

قاعدة سد الذرائع،وهي مقررة ملنع كـلِّ  :ومن القواعد املؤصلة عند أهل السنة واجلماعة
  .وسيلة،أو سبب يؤدي إىل خمالفة الشريعة،أو إدخال احملدثات والبدع يف دين اإلسالم 

  .يس متعدية إىل غريه مثَّ إنَّ الرؤيا الصاحلة يف الغالب تكون مفيدة لصاحبها،ول
  ):458-27/457(يف جمموع الفتاوى-رمحه اهللا تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فكثري منها،بل أكثرها كذب،وقد عرفنا يف زماننا مبصر والشام والعراق من :فأما املنامات(
يكون يدعى أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قرب نيب،أو أن فيه أثر نيب،وحنو ذلك،و

كاذباً،وهذا الشيء منتشر،فرائي املنام غالباً ما يكون كاذباً،وبتقدير صـدقه،فقد يكـون   
الذي أخربه بذلك شيطان،والرؤيا احملضة اليت ال دليلَ يدلُّ على صحتها ال جيوز أن يثبت 

رؤيا مـن  :الرؤيا ثالثة: ( أنه قال � فإنه قد ثبت يف الصحيح عن النيب.ا شيء باالتفاق
  ) . هللا،ورؤيا مما حيدث به املرء نفسه،ورؤيا من الشيطانا

  ).   فإذا كان جنس الرؤيا حتته أنواع ثالثة فالبد من متييز كل نوع منها عن نوع
فما يروى عن األوائل من املتفلسفة وحنوهم،وما يلقى يف قلـوب  ) : (19/7(وقال أيضاً

ة أو الفرعية،وما قاله األكابر من هذه املسلمني يقظة ومناماً،وما دلت عليه األقيسة األصلي
امللة علمائها وأمرائها،فهذا التقليد والقياس واإلهلام فيه احلق والباطل،ال يرد كله،وال يقبل 
كله،وأضعفه ما كان منقوالً عمن ليس قوله حجة بإسـناد ضـعيف،مثل املـأثور عـن     

له صحيح،ولكن القائل قـد  األوائل،خبالف املأثور عن بعض أمتنا مما صح نقله،فإنَّ هذا نق
  .            =تقليد أفعال بعض الناس،وهو احلكايات:خيطئ وقد يصيب،ومن التقليد
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  :وكيفيتها مبا يأيت ذكره



  :يحضر املريض هذه األعشاب :على االبتداء-1
-سـندروس -صمغ عريب-حبة سوداء-مرتك-مر -دم األخوين-شبةٌ بيضاء 

ورق -ورق حرمـل  -كحل إثــمد -مشع عسل -بنفسج-عود القسط-صرب
  .-سدر

  .جرامات  10من كلِّ نوعٍ 
يطحن مجيع املذكور،مث خيلط بربع لتر من زيت الزيتون،وربع لتر من زيـت  -

،مث يوضع على نـارٍ هادئـة مـدة    ) 1(السمسم ،وثالث مالعق من مسن البقر
  . انعقاده،مث يوضع يف قارورة خاصة به 

  
  ـــــــــــــــ

ه األمور ال ترد رداً مطلقاً ملا فيها من حق موافق،وال تقبل قبوالً مطلقاً ملا فيها من مث هذ=
    ) .                                              الباطل،بل يقبل منها ما وافق احلق،ويرد منها ما كان باطالً

  :القياس  -هـ
  .ا يف الطعم،والريح،واللون، والنفع قياس دواء على  دواء للعلل اجلامعة بينهم: واملراد به

وحيتاج يف ذلك للخربة التامة بأحوال األعشاب املفردة،واملركبة،وغريها مما يصدق عليـه  
  .وصف أنه دواء 

عليكم بألبـان البقر؛فإـا شفاء،ومسنــها دواء، وحلمهـا     : (أنه قال � ثبت عن النيب-1
  ) .4061: رقم: (صحيح اجلامع)داٌء
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  .حتضر كمية من املاء كافية لالغتسال والشرب مدة شهر -2



  ) .يفضل أن يكون من عسل السدر(كيلوين من عسل النحل الصايف-3
  :ويضاف إليه اآليت

  .ثالثة مالعق من طحني احلبة السوداء -
  .ثالثة مالعق من املر بعد الطحن -
  .ملعقتني من غـذاء امللـكة -
  .ملعـقة من الصـرب بعد الطحن-
  .بعد الطحن )1(ملعقة من الثوم-

  .خيلط اجلميع مع العسل،مثَّ تقرأ الرقية الشرعية على ما تقدم ذكْره 
_____________________  

وجد أنَّ الثوم مفيد يف عالج الســرطان،وكذلك منعـه قبـل    :من األحباث احلديثة-1
  .وجوده 

  :حبث يقول. يوليو99:يف العدد)طبب نفسك(ورد يف جملة
ح حتديد العالقة بني الثوم،واألورام السرطانية من املوضوعات اليت يهتم ا كثري مـن  أصب(

توصل أحد األطباء إىل أن األورام السـرطانية ال  :األمريكية)هارفارد(ففي جامعة..الباحثني
أن :وقد وجد أيضاً) أحادي فوسفات اجلوانزين الدائري: (تنمو إال يف وجود مادة تسمى

نباتات متنع تكـون هـذه املـادة يف أنبـوب االختبـار،ومن هـذه       خـالصة بعض ال
القرنبيط،واخليار،والقثاء،والبصل،ولكن وجدوا أن أكثر اخلالصات عرقلة هلـذه  :النباتات

حممد كمال عبد :للدكتور)78ص(أسرار العالج بالبصل والثوم:انظر.املادة توجد يف الثوم
  .العزيز 
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  :طريـقـة االستعمال 



إن -صباحاً ومساًء:ان الورم باخلليط املكون من األعشاب والزيوتيدهن مك-
فإنْ كان منتشراً،كسرطان الدم،أو العظام؛فالدهن يكون -كان يف أماكن حمددة

  !! .يف مجيع اجلسم إلصابة الداء حيثُ كان 
  .يشرب من املاء صباحاً على الريق،وبعد كلِّ وجبة طعامٍ ظهراً وليالً -
  .يومٍ  يغتسل باملاء كلَّ-
  :يأخذ ملعقة من العسل مبا خلط فيه-

  . ملعقة صباحاً على الريق قبل الشرب من املاء،وبعد كلِّ وجبة طعامٍ ظهراً وليالً
احملافظة على قراءة الرقية يومياً،مع احملافظة على أذكار الصباح واملسـاء،وبعد  -

  .قيام الليل و)1(كلِّ صالة،وأذكار املرض،واإلكثار من االستغفار،والصدقة
ويستمر على العالج مدةَ ثالثة أشهر،فيربأ من مرضه،بإذن اهللا سبحانه جـلَّ يف  

  .عاله 
____________________  

  ) 1/458: (صحيح الترغيب) داووا مرضاكم بالصدقة(:  �قال رسول اهللا  -1
  : �قال رسول اهللا :قالت-رضي اهللا عنها-وعن أم سلمة

ارع السوء،والصدقةُ خفياً تطفئ غضب الرب،وصلة الرحم تزيـد يف  صنائع املعروف تقي مص( 
صـحيح  )العمر،وكل معروف صدقة،وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعـروف يف اآلخـرة   

  =) .                                                              1/532: (الترغيب
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  :فـصـلٌ



 عالج السرطان،ومواضعها يف اجلسد،فقد تقدم تفصـيلُ  وأما فائدةُ احلجامة يف
ذلك سابقاً عند احلديث عن عالج الطاعون باحلجامة،وأضيف هنا من بـابِ  

  :التكميل،فأقول
أنَّ احلجامة مفيدة يف عالج الســرطان،وسيأيت  :أثبتت بعض األحباث املعاصرة

  .-مبشيئة اهللا-ذكر ذلك الحقاً
أنَّ أهم ما يبتدأ به عنـد عـالج السـرطان هـو     :،فريونوأما عند املتقدمني

  .)1(احلجامة،أو الفصد،استفراغاً للمواد الرديئة من اجلسد 
تكون على املوضع الـذي  :ومواضع احلجامة يف جسد من ابتلي مبرض السرطان

،وإالّ فما قَرب منه،فإن تعـذَّر  !!وجِد فيه إنْ كان املوضع صاحلاً للحجامة عليه
احلجامة على األخدعني والكاهل،وأسـفل  :ك،فأفضلُ املواضع على اإلطالقذل

  . الظهر يف جانبيه 
___________________  

  ):50-49ص(يف الوابل الصيب -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم=
فإنَّ للصدقة تأثرياً عجيباً يف دفع أنواع البالء،ولو كانت من فاجر،أو من ظامل ،بل مـن  (

اهللا تعاىل يدفع ا عنه أنواعاً من البالء،وهذا أمر معلوم عند النــاس خاصتهم كافر،فإنَّ 
: بـدائع الفوائـد  :وانظر) وعـامتهم،وأهل األرض كلهـم مقـرون بـه ألم جربوه 

)2/467. (  
ــر-1 ــاوي: انظ ــانون) 1872-4/1863: (احل ــذكرة)1945/ 4: (والق : والت
مجيعها لداود األنطاكي )2/125: (نـزهة املبهجةوال) 331ص: (وبغية احملتاج)2/12(
.  
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  :فـصـل
ميوجد تأثرياً فيه على ثالثة أقسام-سابقاً-تقد اإلنسي إذا دخل جسد أنَّ اجلين:  

1- االستفادة من مرضٍ عضوي.  
2- إنشـاء مرضٍ عضـوي.  
د تسلط اجلان على أماكن حمددة يف جسد اإلنسي من أجلِ حتقــيق مـرا  -3

  .اجلين أو الساحر
  :واحلديث هنا عن القسم الثالث،فأقول.وقد تقدم احلديث عن القسمني األولَنيِ

أنَّ املرض ال يكـون مفسـراً   : هذا القسم خيتلف عن القسمني األولني بِفَارقِ
ال يكون ظاهراً عند الفحص الطيب،بل تشري النتـائج إىل  :طبيـاً،أو بتعبري آخر

  :اإلنسان من العلَّة ذاا،مثالُ ذلكسالمة ذلك 
 ذلك إىل الطبيب لعالجه،وعند ذهب به عنداإلنسانُ بشللٍ يف رجله،ي يبإذا أُص

أن العضو سليم :فحصه ال يرى الطبيب سبباً ظاهراً لتلك العلة،بل تكون النتائج
  .من أي علَّة مرضية

ة،أو إنشاؤه مرضاً عضوياً ظاهراً ليس فيه استفادة اجلان لعلة مرضي:فهذا القسم
  .يف جسد اإلنسي
أنه إذا دخل جسد اإلنسي يطلب منه فعلَ شيٍء معـينٍ،فال  : وفعلُ اجلين لذلك

بسـبب  .يوافقه اإلنسي إذا كان املس،فْسِ اجلينن دنوطلبه ذلك قد يكون من ع
  ...العشق واهلوى،أو بسب األذى واالنتقام

كذا وكذا،للوصـول إىل  :من الساحر للجين أن يفعل باإلنسي أو يكون الطلب
  ! .املراد ؟
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فعند ذلك يقوم اجلين بأساليب كثرية للضغط على اإلنسي حىت يوافق اجلين على 
  .ما أراد 

  :ومن أساليبه
كالصداع يف الرأس،أو الضيق يف الصـدر  :التأثري على أماكن يف جسد اإلنسي

وغري ذلك مـن  …لٍ يف اليدين،أو الرجلني،أو الصرعوالنـفَسِ،أو إحداث شل
  .التأثريات اليت ال تكون مفسرةً طبيـاً 

  
  :فالضابط يف هذا القسم

  .سالمة اجلسد طبيـاً من العلَّة،أو العلل املرضية-أ   
  .)1(عدم النفع واالستفادة من األدوية املعطاة للمريض -ب 
  
  

________________  
االستفادة من األدوية املعطاة للمريض يف كثري من العلل،قد يدل ذلك على عدم :فائدة-1

  .أنَّ املرض املصاب به ذلك اإلنسان يكون بسب العني
أكثـر من ميوت من أميت بعد قضـاء  : ( �قال رسول اهللا :قال-رضي اهللا عنه-عن جـابر

  ) .747:رقم: (السلسلة الصحيحة)  اهللا وقدره بالعني
شرعاً من استعمال الرقية الشرعية ملن أُصيب مبـرض ال يسـتجيب لألدويـة    فال مانع 

  .كان جيمع بني العالج الطبيعي والعالج اإلهلي  �أنَّ النيب :الطبيعية،وتقدم معنا
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  :وعالج هذا القسم مبا سيذكر
  .التوبة والندم على ما فرط يف األيام اخلالية -1
  ...مع احملافظة على األذكارالرقية الشرعية -2
  .،والصدقة،وفعل اخلريات)1(احملافظة على قيام الليل مع اإلكثار من االستغفار-3

__________________  
  ):209-4/208(يف زاد املعاد -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم-1
أهل امللل وعقالء وأما تأثري االستغفار يف دفع اهلم والغم والضيق،فَلما اشترك يف العلم به (

أنَّ املعاصي والفساد توجب اهلم والغم،واخلوف واحلزن،وضيق الصدر وأمـراض  :كل أمة
ارتكبوها دفعاً ملا جيدونه : حىت أن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسئمتها نفوسهم.القلب

  :)1(كما قال شيخ الفسوق.يف صدورهم من الضيق واهلم والغم
  ة   وأُخـرى تداويت منها بِهاوكَـأْسٍ شرِبت على لَذَّ

وأمـا  .   فال دواء هلا إال التوبة واالستغفار:وإذا كان هذا تأثري الذنوب واآلثام يف القلوب
وفيهـا مـن   . فشأا يف تفريح القلب وتقويته،وشرحه وابتهاجه ولذته؛أكرب شأن الصالة

بتهاج مبناجاته، والوقـوف بـني   اتصـال القلب،والروح باهللا وقربه والتنعم بذكره،واال
يديه،واستعمال مجيع البدن وقُواه وآالته يف عبوديته،وإعطاء كل عضو حظَّه منها؛واشتغاله 
عن التعلق باخللق ومالبستهم وحماورام،واجنـذاب قـوى قلبـه وجوارحـه إىل ربـه      

  =     وفاطره؛وراحته من عدوه حالة الصالة،ما صارت به من أكرب األدوية            
__________________  

  :واقتدى به أبو نواس يف قوله.قائل ذلك األعشى-1
  دع عنك لومي فإنَّ اللوم إغراُء   وداوين باليت كانت هي الـداُء

  :وقال آخر
  تداويت من ليلى بليلى من اهلوى   كما يتداوى شارب اخلمرِ باخلمرِ
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املشروعة،وكذلك دهن اجلسد بزيت  االغتسال باملاء الذي قرأت عليه الرقية-4
  . )1(الزيتون املقروء عليه 

مساع أشرطة القرآن املسجلة،واحملاضرات العلمية واإلميانية،وال يغين مسـاع  -5
،بل البد من القراءة مباشرة من املصـحف،أو  !!أشرطة القرآن عن قراءة القرآن

  .عن ظهر قلبٍ إنْ كانَ حافظاً ملا يقرأ 
____________________  

وأمـا القلـوب العليلـة،فهي    .واملفرحات،واألغذية اليت ال تالئم إال القلوب الصحيحة=
  .ال تناسبها إال األغذية الفاضلة:كاألبدان العليلة

فالصالة من أكرب العون على حتصيل مصـاحل الـدنيا واآلخرة،ودفـع مفاسـد الـدنيا      
وب،ومطردة للداء عن اجلسد، ومنـورة  واآلخرة؛وهي منهاة عن اإلمث،ودافعة ألدواء القل

للقلب،ومبيضة للوجه،ومنشطة للجوارح والنفس،وجالبة للرزق ودافعة للظلم،وناصـرة  
ـــزلة   ــة للنقمة،ومن ــهوات،وحافظةٌ للنعمة،ودافع ــالط الش ــة ألخ للمظلوم،وقامع

  ) .للرمحة،وكاشفة للغمة،ونافعة من كثري من أوجاع البطن 
ركة ومثرها مبارك،جاء ذكرها يف عدة مواضع من القـرآن  شجرة الزيتون شجرة مبا-1

  :الكرمي
يوقد من شجرة مبـــاركة زيـتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء �: قال جلَّ وعال

  .35:سورة  النور،آية� ولو مل متسسه نار
  . 2-1: سورة التني،آية ���� والتني والزيتون وطور سينني�: وقال تعاىل

* وفاكهةً وأبـاً  * وحدائق غلباً * وزيتوناً وخنالًً * فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً  �: وقال سبحانه
  .                               = 32 - 27: سورة عبس،اآليات� متاعاً لكم وألنعامكم
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األكل من العسل الذي خلطة فيه احلبة السوداء،مع قـراءة الرقيـة   -6
  .)1(املشروعة عليه

_________________  
 ســورة � وشجرة خترج من طور سيناء تنبت بالـدهن وصـبغ لآلكلـني   �: وقال تعاىل=

  .  20: املؤمنون،آية 
وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم �: وقال تعاىل

  .  11ـ  10: سورة النحل، اآلية � ..واألعناببه الزرع والزيتون والنخيل 
 �،عن النيب -رضي اهللا عنه -وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث عمر بن اخلطاب 

  : أنه قال
  ) .  كلوا الزيت،وادهنوا به،فإنه من شجرة مباركة(

قـال  : قـال   -رضي اهللا عنه -وعند ابن ماجة والبيهقي واحلاكم عن عبد اهللا بن عمر 
  ) .  من شجرة مباركة ائتدموا بالزيت،وادهنوا به،فإنه(   : �رسول اهللا 

يف كتــب الطــب قــدمياً،ومن الكتــب : ولزيــت الزيتــون فوائــد عديــدة،تنظر
وفـاء عبـد العزيـز    /للـدكتورة )أسـرار العـالج بزيـت الزيتـون    (كتاب:املعاصرة

إبـراهيم  /لألستاذ)األسرار اخلفية،واألنوار البهية للزيتون يف القرآن والسنة(وكتاب.بدوي
  .كمال أدهم 

وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتـاً   �:وعال يف كتابه الكرمي قال اهللا جلَّ-1
مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلالً خيرج مـن بطوـا   *ومن الشجر ومما يعرشون

ــةً لقــوم يتفكــرون  ــك ألي ــاس  إن يف ذل ــه شــفاء للن ــه في    ���� شــراب خمتلــف ألوان
  =                                        .              68-67:سورة النحل،اآليتان
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  : وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال =
إنْ كان يف شيٍء من أدويتـكم خري،ففي شرطة حمجـمٍ،أو شـربة   : (( يقول  � مسعت النيب 

  )) . حب أنْ أكتويعسلٍ، أو لذعة بنارٍ توافق الداَء،وما أ
وأخرج البخاري يف الصحيح، وابن ماجة يف السنن، وأمحد يف املسند عن ابن عباس رضي 

شربة عسلٍ ، وشرطة حمجمٍ ، وكيـة نـارٍ،   : الشفاُء يف ثالثة : (( قال �اهللا عنهما عن النيب 
ى أميت عن الكيوأ . ((  
  ):4/34(املعاديف زاد  -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن القيم

هو غذاء مع األغذية،ودواٌء مع األدوية،وشراب مـع األشـربة،وحلو مـع    :( ..والعسل
أفضـل  : احللوى،وطالء مع األطلية،ومفرح مع املفرحات،فما خلق لنا شـيء يف معنـاه  

  ...) .منه،وال مثله،وال قريب منه،ومل يكن معولُ القدماء إال عليه
هم كبري بعد :الزراعية) كلورادو(الباحث بكلية ) جساكيت(أصاب العامل البكتريولوجي (

أن الحظ بالتجربة أن أغلب األغذية الطبيعيـة،ويف مقدمتـها احلليب؛تنقـل األمـراض     
اجلرثومية نتيجة لتلوثها،وجاء دور العسل ليدخل حتت التجارب املعملية الدقيقـة، فقـام   

العسل الصايف ولبـث ينتظـر،   بزرع جراثيم خمتلف األمراض يف مزارع من )جساكيت(
وكانت النتيجة املذهلة اليت حصل عليها مفاجأة للجميع، فقد ماتت أغلب هذه اجلـراثيم  
يف عدة ساعات، يف حني مات أكثرها مقاومة يف مدة أقصاها عدة أيام، فماتت جراثيـم 

سـاعة، وماتـت جـراثيم     24بعد " البارتيفوئيد"ساعة، وجراثيم  48بعد ) التيفوئيد(
ــل    ا ــاول العسـ ــن تنـ ــع مـ ــوم الرابـ ــوي يف اليـ ــهاب الرئـ   اللتـ

نفس جتارب ) أوتاوا(الذي يعمل يف قسم اخلمائر يف جامعة ) لوكهيد( وقد أعاد الدكتور 
حتت ظروف أخرى فأكد صحة نتائجه، وأثبت مبا ال يدع جماال ألي شـك  ) جساكيت(

  ).          =لنقي أن اجلراثيم اليت تسبب األمراض لإلنسان متوت بفعل عسل النحل ا
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أنه أثنـاء  عملـه   :بإجنلترا) تور فولك(أكد أحد كبار اجلراحني اإلجنليز يف مستشفى =(
اجلراحي تأكد أن عسل النحل يساعد على منو األنسجة من جديد، ويساعد على سـرعة  

  .االلتئـام وإزالة أثارها،فالتترك أي أثر أو تشوه
إن عسل النحل هو سالح الطبيـب يف أغلـب   ): عبد العزيز إمساعيل(لدكتور ويقول ا 

األمراض، ومع تقدم الطب،فإن دوره يزداد اتساعاً عكس ما يظـن النـاس، فهـو اآلن    
يعطـى بالفم وحتت اجللد ويف الوريد وباحلقن الشرجية،ويعطى ضد التسمم الناشئ مـن  

ـ   اتج مـن أمـراض الكبـد واملعـدة     أمراض عضوية يف اجلسم،مثل التسمم البـويل الن
واألمعـاء،ويف احلميات واحلصبة،وحاالت الذحبة الصدرية، ويف احتقان املـخ واألورام  

  . املخيـــــــة،وغري ذلـــــــك مـــــــن األمـــــــراض
أمجعت على اعتبار عسل النحل مـن  :إن كافة األحباث احلديثة جتريبية كانت أو عالجية 

من األمراض،وأن فيه شفاء للنـاس، كمـا  أهم األغذية فاعلية يف عالج األنواع املختلفة 
سنة ، وسنذكر فيما يلي جمموعة من تلـك   1400ذكر كتاب اهللا الكرمي منذ أكثر من 

  :األمراض وطريقة عالجها باستخدام عسل النحل 
ينصح األطـباء بإعطاء الطفل ملعقة عسـل  : فقر الدم والكساح عند األطفال الرضع -

  حنــل يومياً
الرابع مليالده، وذلك خبلطه باللنب احلليب، وذلك ملقاومة احتمال نقـص   ابتداء من الشهر

  .احلديد والكالسيوم يف لنب األم 
الـذي  -إن إعطاء الطفل املصاب ذا املرض :عـالج التبـول الالإرادى يف الفـراش -

ملعقة صغرية من العسل قبل النوم مباشرة يـؤثر  :-غالباً ما يكون لسبب نفسي أو عصيب
بياً عليه كمهدئ جلهازه العصيب، مما يساعد املثانة على االرختـاء والتمـدد أثنــاء    إجيا

  .              =نومه،كما إنَّ كمية السكر املركزة يف العسل متتص املاء من جسم الطفل 
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يستعمل األطباء الروس والصينيون مرمها مركباً مـن  :عالج اجلروح املتقيحة واحلروق-= 
ويضاف إليه بعض املواد املطهرة، وهلذا املـرهم  ) 1/ 4(بد احلوت بنسبة العسل وزيت ك

آثار سريعة يف ختفيف آالم اجلروح والتئامها ويف منع التقيح، وهو مفيد جداً يف احلـروق  
ــاقيع   ــور الفقـــــــ ــول دون ظهـــــــ   .وحيـــــــ

ل ألنَّ العسل مادة قلوية فإنه يقلل محوضة املعدة ويزي: عالج قرحة املعدة واإلثىن عشر -
آالم القرحة، ويقلل حاالت القيء واملغص النامجة عن القرحة، ولكـي يكـون العـالج    

  .                                                 ناجحاً يؤخذ العسل قبل األكل بساعة أو ساعتني مذاباً يف ماء دافئ 
ول مكـون  يستنشق العسل بعد عمل حمل: عالج حاالت الربد والزكام والتهاب احللق -

دقـائق   5من العسل يف املاء، ويرش احمللول برشاش خاص،أو يستنشق ملدة %  10من 
لعالج الزكام والتهاب احللق والكحة، ومن األفضل أن يتبع ذلك مضغ قطعـة من العسل 
الطبيعي ألقراص العسل، ويساعد هذا العالج أيضاً على شفاء اجليوب األنفيـة ،وإزالـة   
ــف  ــية األنــــــــــــــ   حساســــــــــــــ

فالعسل يزيد مـن خمـزون الكبـد مـن مـادة      :حلاالت التهاب الكبد املزمن عالج -
عن طريق زيادة اجللوكوز يف الدم، وبذلك يسـاعد الكبـد علـى أداء    " اجلليكوجني"

ــا  ــن أعبائهـــــــ ــا،وخيفف مـــــــ   . وظائفهـــــــ
ــون - ــهابات العي ــفاء اللت ــلفا  :ش ــل والس ــن العس ــرهم م ــل م ــك بعم   وذل
  . ابة عــدة مــرات يف اليــوم،ودهــن العــني املصــ)مــن الســلفا%  3بنســبة (
ألنه حيتوي على بعض العناصر املهدئة واملقـوية بنسبة :عالج لألرق ومهدئ لألعصاب 

أمالح البوتاسيوم والصوديوم، وإذا أخذت من العسل ملعقة كبرية قبــل  : مقبولة، مثل
  =    .                   النوم فسوف تنام نوماً هادئاً ال تتخلله أحالم مزعجة أو قلق 
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والعسل من األغذية الرئيسية يف مستشـفيات ومصـحات   :عالج للتسمم الكحويل - =
مدمين اخلمر يف أوروبا،وذلك ألنه ينقي الكبد من التسمم الكحـويل، كمـا إنَّ سـكر    

  . يف العسل تؤكسد بقايا الكحول املوجودة يف اجلسم) ب(وجمموعة فيتامني " الفركتـوز"
ذلك بغلي ليمونة كاملة يف ماء حىت يلني جلدها،مث تعصـر يف  و: عـالج للسـعال-ـ

كوب مع إضافة ملعقة كبرية من عسل النحل، وبعد تقليب املزيج جيدا يؤخذ منه ملعقة 
عنـد  : مرات يف اليوم، وسوف يشفي بإذن اهللا كل أنواع السعال،وخصوصـا  5كبرية 

  .السـوق هلـذا الغـرض     األطفال، وهو أفضل من كل األدوية الكيماوية املوجودة يف
يعترب املخلوط املكون من العسل والليمـون من : العسل يف مستحضرات جتميل البشرة -

أفضل الوصفات الطبية القدمية يف عالج تشقق اجللد وخشونته، وجروح الشفة والتهاباا، 
 وتوجد الكثري من املراهم والكرميات لعالج البشـرة .وعالج ضربة الشمس والبقع اجللدية

  .يدخل العسل كعنصر أساسي يف تركيبها
يعاجل العسل تشنجات العضالت النامجة عـن أي جمهـود   : عالج لتشنجات العضالت -

رياضي، أو التقلصات يف عضالت الوجه واجلفون، وهي تـزول مع أكل ملعقة كـبرية  
  . أيام  3من العسل بعد كل وجبة ملدة 

والطب النبوي يف ضوء )إخل 3/56(النسيميالطب النبوي والعلم احلديث،للدكتور :انظر
وروائــع الطــب )211-1/199(العلــم احلديث،للــدكتور غيــاث بــن حســن

ــدقر    ــد الـــ ــالمي،للدكتور حممـــ  :و)217-1/188(اإلســـ

.http://www.geocities.com/TIBNABAWI/new_page_7.htm  
  

قـال  :قال-رضي اهللا عنه-أما احلبة السوداء،فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة
  ) . يف احلبة السوداء شفاٌء من كلِّ داء إالّ السام:( �رسول 

  .ورواه غريه من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني .املوت:والسام 
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االحتجام على املوضع املصاب،فإنه غَايةٌ يف درء العلَّة املرضية إنْ كانت من  -7
  .فعل اجلن

باحلجامـة علـى   :م عليه،وإالّ فعليـك إنْ كان املوضع صاحلاً لالحتجا:بضابط
  .األخدعني والكاهل،وأسفل الظهر يف جانبيه

  :وبالنسبة للصداع،وضيق الصدر،وشلل اليدين،والصرع فأفضل املواضع
  .احلجامة على األخدعني والكاهل

فوسط الظهر من أسفل،وعلى جانبيـه،مع احلجامـة علـى    :أما شلل القدمني
  .األخدعني والكاهل

  .عـايف،وال شفـاء إالّ شفاؤه  واهللا امل
  
  
  
  

�              �               �  
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  :فـصـلٌ
  مبجمـوعة:أختم ما تقدم ذكـره مما يتعـلق بتسـلط اجلانِّ على اإلنسـان

، عسى اهللا أن ينفع ا من اطلع عليها )نصائح حسان ملن أُصيب مبس من اجلان  (  
  .فق واهلادي إىل سواء السبيل من املسلمني،واهللا املو

  :أقول
 يبن أُصيف هذه الدنيا؛فَم من أنواعِ ابتالِء اهللا لإلنسان نوع اجلانِّ لإلنسان مس

  :مبثل هذا النوع من البالء،فعليه أنْ يلْتزِم بأمورٍ
التسليم بقضاء اهللا وقدره،وعدمِ االعتراضِ على ذلك بنـوعِ كالمٍ جيـري  -1

  .على اللسان
2-والثبات اجلانِّ:الصرب مبس صر مع الصربِ،وأنَّ مـع  :يا من ابتليتأنَّ الن اعلم

العسرِ يسراً،والبد من فرجٍ مبشيئة اهللا،واعلم أنَّ هناك نوعاً من املـس يطـولُ   
كمس العشق،أو السحرِ،فالبد من الصرب،والواقع العملي يؤكد أنَّ مـن  :عالجه

  .-إذن اهللاب-صرب نالَ نصراً
وذلك باإلقالعِ عن املعاصي واآلثام من مساع غناٍء،أو أكـل  :التوبةُ واإلنابةُ-3

رباً،أو شرب مخرٍ،أو نظرٍ إىل تلفزة فاسدة، أو تربجٍ مشـني بالنسـبة للمـرأة    
  .املسلمة،وغري ذلك من املعاصي واآلثام 

عن كلِّ ما يقوي على املرأة املسلمة أنْ حتافـظَ على حجاا ودينها،وتبتعد -4
وعنـد عالجهـا  !. كل ما خالف شريعةَ اإلسالم؟:وضابِطُه.وجود اجلان فيها

جيب أن تكون متحجبةً احلجاب الشرعي،غري متعطرة أو متلبسـة مبعصـية،مع   
  .وجود أحد حمارمها
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ن،أو القراءةُ القرآنيةُ الْمجملَةُ بعمـومِ نصـوصِ القـرآ   :هي الرقيةُ الشرعيةُ-5
 الْمفصلَةُ باآليات والسـورِ الـوارد فضلُها يف السنة النبوية،وما صح عن النيب 

  .من األدعية واألذكارِ،والسلف الصاحلِ  �
الرباءةُ من احلولِ والقوة،وتفويضهما ملن مهـا بيـده،وأن الشـفاء بيـد     -6
ـ   -:واألصلُ يف الرقية هو املقروء وهـو .اهللا ولـيس  -لكـالم اهللا عـز وج

القارئ،واملقروء سبب والعافية بيد اهللا،فال ينبغي أن يتعلَّـق قلـب املـريض    
  .نعم الصالح له أثـر لكنه سبب والشفاُء من عند اهللا!باألشخاص؟

7- العلمِ الشرعي ملعرفة دينه وعقيدته،ومداخل الشيطان،وكيف يتسلط :طلب
فإن مل يتيسر له ذلـك، عليـه   اجلان والشياطني على بين آدم،والوقاية من ذلك؛

  .بسـؤال أهل العلم يف أمورِ دينه ودنياه
وعلى الرجال .احملافظةُ على الصالة يف مجاعة املسلمني،وذلك بالنسبة للرجال-8

  . من صالة وصيام ،وغري ذلك: والنساء اإلكثار من فعل النوافل
  .احملافظةُ على الوضوِء قَدر االستطاعة-9

مـن صـورٍ   : ا يغضب اهللا ،وخيالف شرعه من بيت املسلم إخراج كلِّ م-10
 ال تدخلُ املالئكةُ بيتاً فيـه :( أنه قـال �فقد صح عن النيب .ومتاثيلَ وكـالبٍ

متاثيلُ أو صورةٌ أو كلب .(  
احملافظةُ على أذكارِ الصـباحِ واملسـاِء،والنوم،وعند دخـول احلمـام     -11

  .الغضب،واالكتئاب وغري ذلك،واجلماع،واألكل،وخلع املالبس و
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اإلكثار من االستعاذة باهللا عز وجل من الشياطني،واإلكثار من قراءة آيـة  -12
ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له،له : ( الكرسي وسورة البقرة،واملعوذتني،ومن قول

  ). امللك وله احلمد وهو على كلِ شئ قدير
، فإنَّ له أثراً بليـغاً يف رفع البالء ، ومن الزمه جعل اإلكثار من االستغفارِ-13

!. اهللا له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيقٍ خمرجاً ، كما ورديف عموم الشريعة
جيب على املريضِ أنْ يتوجه إىل اهللا بالدعاء،وهو من أقوى األسـبابِ يف  -14

اً عن كل ما مينع إجابة دفع املكروه ورفع البالء ، متحرياً أوقات اإلجابـة مبتعد
  .الدعاء،غري مستعجلٍ اإلجابة

: على املريضِ أنْ يستخدم الوسائلَ املشروعةَ واليت تساعده يف العالج مثل-15
 الشـرب من املاء املقروء عليـه،وكذلك دهن جسمه ، ومواضع األمل بزيـت

ن بازٍ وشيخ مقروٍء عليه أجاز ذلك مجع من أئمة الدين،ومن املعاصرين اإلمام اب
  .وفق اهللا اجلميع ملا حيبـه ويرضاه. األصولِ والفقه ابن عثيمني

على املبتلى مبس اجلانِّ أنْ الينام وحـده،وال يطيـل البقـاء يف دورات  -16
  املياه، ألنه علـم باالستقراء لكثريٍ من احلاالت أنَّ ذلك من فعل اجلـان إلرادة

  !.يريدها اخلبيثُ بفعله ذلك ؟
أنْ ال يؤاخذوا املبتلى ذا املس،وما -عموماً-على املعاجلِ،والزوجِ،واألهلِ-17

وليس على املـريض  -يفعله من تصرفات غريبة مادامت دون إرادته،فهو مريض
فال يؤنـب بل الواجب النصرةُ هلذا املظلومِ من ظامله،وهذا اإلنسان هو -حرج 

  .ضحيةُ مس ال ذنب له فيه
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ألنه علم بالغالبِ أنَّ اجلن :يصدق اجلين فيما ينطق به على لسان املريضال -18
أن األصـل يف الشـيطان   : يكذبون،وهلذا كان من املقرر عند أئمتنا الكـرام 

  !.الكذب؟
اإلكثار من الصدقة على الفقراِء واحملتاجني فإنَّ هلا تأثرياً قوياً يف رفعِ البالِء -19

  .همومني واملكروبني،وقد دلَّ على ذلك الشرع املبنيوالشدة عن امل
العداوةُ بني الشيطان واإلنسان قَدميةٌ قدم وجـود اإلنسـان،وقد يبتلـى    -20

ــه،ودفع     ــالته وعبادت ــه،أو ص ــة يف خالق ــوعِ وسوس ــوس بن املمس
باالستعاذة،وقراءة آية الكرسي،وسورة اإلخالص،واالنتهاء وصرف النفس :ذلك

  .يف هذه الوسوسة عن التمادي
صحبةُ الصاحلني،وجمالسةُ األخيارِ،واملرء على دين خليله،وطبائع األخالق -21

أن يجلس صاحبه مـع أهـل   :متعدية،واملخالطة مؤثرةٌ ،ومن أعظم مكر اجلان
  .السوء،فيتأثر بطباع أخالقهم الفاسدة 

  
  

  
�          �          �  
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  :العمـوم  فـوائد احلجـامة على سبيلِ
عن فوائد احلجامة تفصيالً لبعض األمراض املـذكورة،وما  :كان  احلديث سابقاً

سيذكر هنا مـن الفوائـد،إنما هـو مـن بـاب التكميـل،وعلى سـبيل        
استمداده من كتابات متنوعة منقولة من الصـحف،واالت  :واملذكور.العموم

  .،ومواقع متنوعة على شبكة اإلنترنت 
  :سوريا يف  احلجامةين أوفدته العائلة املالكة لدراسة طيب بريطا فريق

األوســاطَ   أذهل النجاح الذي حققه األطباء السوريون يف عمليات احلجامة(
 الطبية الغربية،األمر الذي جعل األطباء يتوافدون إىل دمشـق لدراسـة هـذه   

 اب إىلإنَّ السورين تعودوا الذه:الربيطانية B. B. C وقالت إذاعة الـ.الطريقة

 لندن حبثاً عن سبيلٍ ملعاجلة أمراض يئسوا من شفائها،وإجراء الفحوصات الطبية

،والعمليات اجلراحية املعقدة،وهذا أمر طبيعي حيث الطب متقـدم جـداً يف   
أن تعكس األمور ويصبح توجـه الربيطـانيني إىل   :ولكن املفاجئ هو بريطانيا،

  .دمشق
ياً بريطانياً قام بإجراء اتصاالت وحـوارات  اإلذاعة أن فريقاً طبياً وعلم وذكرت

النـاعور أو  ( من األطباء السـوريني لعـالج املـرض الـوراثي     مع جمموعة
بعد أن أثبتت احلجامة جناحها يف شفاء عدد كبري مـن املرضـى يف   )اهليموفيليا

  .سوريا من هذا الداء 
 عضو من الفريق الطيب السوري الذي اكتشـف دور احلجامـة يف   هذا وصرح

املستعصية،بأن الفريق الطيب ميثـل العائلـة املالكـة يف     شفاء احلاالت املرضية
  .بريطانيا
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الطيب السوري الذي حقق اكتشاف الفوائد العالجية للحجامة  يذكر أن الفريق
نتائج دراساته اليت استمرت أكثـر مـن ثـالث     كان قد أعلن من شهرين عن

العالجية الكبرية للحجامة يف الشفاء  ة سنوات،توصل من خالهلا إىل إثبات القيم
والروماتيزم والشـلل النصـفي    مثل السـرطانمن األمـــراض املستعصية،

  .) 1()  والقلب
  :بعنوان)12127(العدد)الرياض(ضمن ندوة علمية طبية نظمتها صحيفة 

  ): احلجامة أنفع ما تداوى به الناس( 
  :ارةأدار الندوة حممد أمحد طي: دمشق مكتب الرياض(

تـاريخ  ) 12106(الرياض عن احلجامة يف العدد (بعد التحقيق الذي نشرته 
كثرت االستفسارات والتسـاؤالت واالـت    1422مجادى األوىل لعام 26

وحرصاً )الرياض(فإنَّ صحيفة .. وللوقوف على حقيقة هذا املوضوع.. املكاملات
رعاية ندوة علمية طبيـة  منها على تقدمي املعلومة العلمية الدقيقة لقرائها قامت ب

الدكتور أمني سليمان أستاذ أمراض الدم يف جامعة دمشق، : بدمشق شارك فيها
. والدكتور عبد املالك الشااليت أستاذ األمراض الداخلية والعصبية جبامعة دمشق

واألستاذ الباحث عبد القادر الديراين،واستضافت الندوة عدداً من املرضى الذين 
يف البداية حتدث األستاذ الباحث عبد القادر الديراين ..امةاحلج(مت عالجهم ب 

  جسم اإلنسان يتكون :اخلبري واملمارس لعمليات احلجامة منذ أربعني عاماً فقال
_________________  

 ARABIAT-Arabic :و.http://www.islamweb.net/default.asp : انظــر-1

Electronic Magazine (Sciences).htm .تمع1470:العدد(وجملة ا .(  
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حبوض فيه مـاء   كالكرة األرضية،وهو شبيه) املاء(من املواد السائلة % 80من 
  ..آسناً نتناً،ومليئاً بامليكروبات:إذا ترك احلوض سنة كاملة،فإنَّ املاء يصبح

وإذا مل يأخذ هـذا اجلسـم   ..قياً طاهراًأما إذا كان يؤخذ منه،ويعطى فيبقى ن
ويعطي،فإنه ميكن أن تبدأ حركة الدم يف اجلسم بالتباطؤ،وينجم عن هذا عـدم  

فإذا أخذنا هذا الدم الزائد،أو الفاسد .. ويتسلل املرض..وصول األغذية الصافية
الذي فيه كثري من الشوائب والكريات العازلة اليت تتقاعد يف أعلى منطقة اجلسم 

وإذا سحبناه مـن اجلسـم   ..هي الظهر؛فإنَّ هذا الدم يعطل احلركة يف اجلسمو
وبدأت الكريات الفتية اليت تتكون يف الطحـال  ..عادت دورة الدم بنشاط قوي

  .والكبد من جديد
عرضت األمر على األطباء لكي يكون العمل مبنياً على قواعد :ويتابع الديراين   

بني أساتذة الطب واملخابر حيث مت حتليل ثالمثائة ومت التنسيق بيننا،و..علمية طبية
اصبحوا يرسلون :عينة قبل وبعد احلجامة لعدد من املرضى،وبعد أن اقتنع األطباء

  .آالف احلاالت-بفضل اهللا-املرضى،وقد عاجلنا حىت اآلن
  .أن من جترى له احلجامة جيب أن يعيدها كل سنة مرة:ويؤكد الديراين
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احلقيقـة إنَّ  : مين سليمان أستاذ أمراض الدم يف جامعة دمشـق،فيقول أ. أما د
هي نوع من العالجـات الطبية القدمية،واليت شاعت بني الناس منذ ) احلجامة(

  .. قدمي العصور منذ عهد اإلغريق واهلنود والفراعنة،مث جاء اإلسالم ليؤكد عليها
النظرية،وهذا يدل علـى أن   إنَّ أساس كلِّ تطور يف أي جمال هو بداية الفكرة

  ..وكذلك من أجل العالج .. طب هام من أجلِ الوقاية:طب احلجامة
أنه منذ حوايل سنتني أخذ فريق طيب كبري حياول أن :والذي حدث يف هذه األيام

فوجدنا أن هناك نتائج تسـتحق  ..يقارب الطب القدمي احلديث بنتائجه املبهرة
شخص،ممن اتبعوا احلجامة 300مشلت اكثر من  الوقوف عندها يف الدراسة اليت

: وتبني أن هناك نتائج مدهشة،من بينها على سـبيل املثـال  ..من قبلها وبعدها
هناك حاالت معندة على العالج،والشـقيقة املعنـدة يـتمىن    ) مرض الشقيقة(

  .الشفاء كان فورياً..املصاب ا أن ميوت وال يعاين منها
حاالت ممن احتجموا شفي أصحاا،وبعد ست : حاالت أخرى من السرطانات

  .سنتني تبني أنَّ ليس لديهم أي عالمات سرطانية
  :وما هي املقاربة العلمية حول هذا املوضوع؟)الرياض: (املقاربة العلمية

وبالتايل فـإنَّ موضــوع   ..املقاربة العلمية البحثية هي أمر جديد:سليمان. د
حنن كان لدينا عدة حـاالت  ..أكثر السرطان بالذات حيتاج إىل دراسة معمقة

طاملا إذا احتجمنا لن يكون هناك ضـرر،فال بـأس   :ميؤوسة، وأصحاا قالوا
كانت النتائج رائعة،ولكن نرجو يف املسـتقبل أن تكـون   :واحلقيقة.. فلنجرب

الدراسة على أعداد واسعة تسمح لنا أن نعطي أرقاماً ونتائج موثقة ضمن حبث 
  .علمي عاملي
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وخاصة أمراض هلا عالقة بالدم،وأخذت صداً عامليـاً،على  :مراض كثريةهناك أ
املعروف أنه ليس  رأسها اإلمراض املنسفية،وخاصة مرض الناعور،هذا املرض من

أمامك اآلن حالتان من املصابني ..له عالج،وال يشفى املصاب منه على اإلطالق
شفاء يف املستشفى مريض الناعور إذا حدث عنده نزف حيتاج إىل است..بالناعور

فإنَّ :وللبيان...ملدة ال تقل عن أسبوع،أو أسبوعني،وكل يوم حيتاج أموالً كبرية
أو الناعور نقص العامل الثامن أي اخلاليا اليت تنتج هذا العامل غري ) اهليموفيليا(

أن احلجامة من حيـث الظـاهر ال   :الشيء املبهر..موجودة بسبب خلل مورثي
ن تقدم العامل الثامن وتعطيه للمريض،الذي حـدث اآلن  تقدم شيئاً،وال ميكن أ

باأللف بعد احلجامة 9كان مستوى العامل الثامن :وأمامك حالتان،احلالة األوىل
واآلن يستطيع أن جييبك أحدهم بأنه أصـبح  ..أي زاد عشرة أمثال% 1أصبح 

ي ميارس حياته الطبيعية بشكل عادي،يف الوقت الذي كان سابقاً ال يستطيع املش
حنن علمياً ليس لدينا بعد حتليل %..5وأصبح % 1والثاين كان ..إال بكل حذر

  .. علمي يستطيع أن يفسر هذه الظاهرة حىت اآلن
كما كان لنا هذه اللقاءات مع عدد من املرضى الذين احتجموا فشفوا بـإذن  

  ..اهللا
كان لـدي  : بداية معنا زكريا املساخلي،وهو مريض بتضخم الربوستات يقول

منذ مخس سنـوات مل أستفد ..خم يف الربوستات واشعر بصعوبة يف التبول تض
  وعندما علمت من الدكتور علي أن .. من الدواء املكرر الذي وصفه يل األطباء
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إنه بعـد عمليـة   :وللحقيـقة أقـول..هناك عمليات حجامة،فقمت بإجرائها
قد أحسست بالشفاء ل..احلجامة أصبح عندي سرعة يف التبول بدون أي صعوبة

  .خالل ساعات
هذه احلالة مثال من احلاالت الرائعة اليت نشـاهد  : أمني سليمان. تعقيب من د

  .وهو يدعو إىل الدهشة والغرابة..نتائجها بعد احلجامة مباشرة 
  .سنضع تفسرياً لذلك -إن شاء اهللا-ويف املستقبل القريب 

مل الثامن فيتحدث عن نفسه نقص العا) الناعور(أما بالل علي،فهو مريض ب 
كنت أعاين من أي صدمة أو جرح،وال يندمل جرحـى إال  :قبل احلجامة قائالً

وبنـفس الوقت ..بعد املكوث يف املشفى أكثر من أسبوعني بتكاليف عالية جداً
مل أكن أمارس حيايت الطبيعية خوفاً من أن أتعرض ألي صدمة،وقد سـبق أن  

لقد شفي من اخلارج بعـد  ..ته جبرح يف رأسهمات أخي بنفس املرض بعد إصاب
وبعـد  .املعاجلة لكنه ظل ينـزف داخلياً مما أثر على الدماغ وأدى إىل وفاتـه 

  .احلجامة وحبمد اهللا شفيت دون الذهاب إىل املستشفى
) إدلب(مل يستطع احلضور بسبب املسافة البعيدة ) سليم مندورة ( تليف كبدي

كنت أعاين من آالم يف منطقة املـراق األميـن  :أجريت معه اتصاال هاتفياً،يقول
أعلى البطن راجعت أحد األطباء األخصائيني تبني أن لدي دوايل درجة ثالثـة  
نتيجة تليف الكبد،وتشمع الكبد،إضافة إىل اضطرابات يف الكـبد،أعطيت عدة 

  مسعت باحلجامة واحتجمت منذ أربعة أشهر،وبعدها ..أدوية ومل استفد منها
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يت الفحوص اليت أجريت نفسها قبل احلجامة،فكانت النتيجة واحلمـد هللا  أجر
  ).ضمن احلدود الطبيعية(

وماذا عن بعض األرقام املخربية اليت سجلت يف خمتلف األمراض؟ )الرياض( أرقام
هناك بعض األرقام املخربية اليت ظهرت لبعض األمراض على سـبيل  :سليمان.د

إذا كانت مرتفعة تعود إىل الطبيعي بعـد  :الثيةالكوليسترول والشحوم الث:املثال
  ..احلجامة،وإذا كانت طبيعية تستقر بشكل أفضل

  .يرجع إىل الطبيعي بعد احلجامة:ارتفاع محض البول
أن الدكتور فؤاد الذي فتح خمربه للحجامة بعد أن كان يعاين وكافة :وأذكر هنا

ستخدم بعض املعاجلات أفراد أسرته من ارتفاع محض البول الوراثي،وعلى قوله ا
وبعد إجرائه ) النقرس(ولكنه مل يتحسن،وكان يعاين من بعض اآلالم اليت تسمى 

  .للحجامة تبني أا أزالت األعراض 
وقبل احلجامـة  .أجرى عيار محض البول فتبني أنه عاد إىل احلدود الطبيعية: ثانيا

ـ )6.5(وبعد احلجامة أصبح ) 9اىل 8.5( كان حبدود  تقراً منـذ  وما زال مس
  .ثالثة أشهر بطبيعته

  :كما يسمونه؟) مرض العصر(وماذا عن سكر الدم )الرياض( سكر الدم
لقد أكدت النتائج أنَّ كل الذين احتجموا،والذين كان عندهم سكر :سليمان.د 

  .الدم مرتفع هبط بشكل كبري، وبعضهم عاد إىل الطبيعي
خلية والعصبية جبامعة دمشـق  الدكتور عبد املالك الشااليت أستاذ األمراض الدا

  من الناحية العصبية معلوم أن احلجامة هي سحب كمية من الدم،وتنقية :يقول
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الدم وختفيف االحتقان الدموي العام،وبالتايل الدماغي وهي تفيد يف حـاالت  
،وكثري من احلاالت اليت اسـتفادت  )الشقيقة(الصداع الوعائى،الصداع التوتري 

ختفف من االحتقان الدماغي،فهي تفيد املرضى الذين عندهم من احلجامة كوا 
ارتفاع ضغط شرياين،وتقلل من حدوث ضغط الدم بالدماغ،وبالتايل تقلل من 

كوا ختفف أيضاً مـن الضـغط   ) الفواجل(حدوث حوادث، االوعية الدماغية 
إذاً بشكل عام ما خيفف مـن  . الدموي الدماغي، فإا ختفف من فرط اللزوجة

يساهم يف ختفيف حدوث أمراض عصبية بكل :الدم الدموي داخل الدماغ ضغط
  :وماذا عن األمراض املناعية العصبية؟) صحيفة الرياض.(أحناء اجلسم

الشيء الثاين املهم كوا تساهم يف تعديل نظام الكريات البيض،فإا : شااليت. د
بإجراء  ذلك على تفيد يف بعض األمراض املناعية العصبية،وهذا ممكن أنْ نقوم 

هناك نية إلنشاء مركز حلجم هـؤالء  .مرض التصلب اللوحيي،وما شـابه ذلك
  .الناس املصابني بناء على النتائج املذهلة اليت سبق وأن شاهدناها

على ما يبدو أن الدراسات اليت أجريت على مرضى يعـانون مـن   :كلمة أخرية
حة أر الفريـق الطـيب   أمراض خمتلفة أجريت هلم احلجامة وفق أصوهلا الصحي

أن القـوانني  :وعلى ما يبدو أيضـا ..الذي الحظ نتائج غيبته يف ذهول غريب
نسأل اهللا تعاىل أن تكون .. العلمية الدقيقة لعملية احلجامة تساعد أكثر بالعالج

  . )1() هذه األحباث والدراسات اليت جتري حاليا يف صاحل البشرية مجعاء 
____________________  

وصـحيفة عكـاظ   .2001/يوليـو 138/21صـحيفة اخللـيج العـدد   : وانظر-1
نـوفمرب   8املوافق  1422شعبان  23وصحيفة البيان اخلميس .13/9/2002:اخلميس
  .وغريها من املواقع -إسالم أون الين-عرب نت -إسالم نت :واملواقع. 2001
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مل نلتفت إيل الطب النبوي إال عندما دخـل اجلامــعات    ..  مثل كل شيء(

فمن يصدق أن العالج بـاحلجامة يتم تدريسه يف مناهج  .. األمريكية واألوروبية
دق أيضا أن هذا األسلوب النبوي الـذي هامجـه   ومن يص .. الطب يف أمريكا

وأنكره أطباء عرب أصبح عالجاً نافعاً للعديد من األمراض اخلطرية يف معظـم  
هذا ما يؤكده الدكتور أمري حممد صاحل  األستاذ الزائر يف جامعه . عواصم العامل

وعضو اجلمعيـة    ) العالج الطبيعي(شيكاغو واحلاصل علي البورد األمريكي يف
  .ألمريكية للطب البديلا

فقد كانت نقطه اكتشاف هذا األسلوب العالجي هي بداية قصه الـدكتور  ...
واملفارقة اليت يؤكدها أنه مل يكن يعرف عنها الكثري قبل  .. أمري صاحل مع احلجامة

فهناك وجدهم حيتفون ا ويدرسوا لطلبه الطب يف معظـم   .. سفره إيل أمريكا
رحلته العلمية اليت امتدت لعده سـنوات يف أمريكـا،   ومن خالل ..اجلامعات 

وجدت أم يعرفون هذا النوع من العالج كفرع :وبعض الدول األوروبية،قال
وكـان  . أي الشفط  )CuppingTherapy:( مهم يف اجلامعات ويسمي عندهم

واكتشفت أن احلجامة كانت معروفه لـدي  .. البد أن أحبر يف أعماق هذا العلم
إن الفراعنة قسموا الطـب  :بقوله -أبو الطب-قد ذكر ذلك أبو قراطالفراعنة،و

إيل نوعني طب الصوم،وطب اإلخراج،أو طب احلجامة عن طريـق فتحـات   
  . حيدثها الطبيب يف اجللد
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،بل إنه فعل هذا النوع مـن العـالج    أمر باحلجامة وأقرها :� وملا بعث النيب
  .لنفسه ولزوجه

  : ج بعض األمراضواحلجامة تفيد يف عال
فهي تؤدي إيل حدوث حتسن واضح يف وظائف الكبد،ومرض السكر باإلضافة 

كما إنين حققت خطوات مهمـة يف   إيل بعض أمراض األنف واألذن واحلنجرة،
  .عالج األطفال الذين يعانون من شلل خمي،والشلل النصفي

ناعـة يف  كذلك جنحت احلجامة يف عالج البدانة واألمراض املتعلقة بضعف امل
  . اجلسم،وحب الشباب

  :مث سئل
  :هل عمليات التربع بالدم تغين عن احلجامة ؟

التربع بالدم ينتمي إيل الفصد،وليس للحجامة،ألن التربع بالدم يؤدي إيل :قال 
التخلص من بعض مكونات الدم بكميات معينه يف وقت قصري،ويتم ذلك مـن  

ذلك ال نستفيد منه يف تنبيه ول. خالل وريد دموي،وليس من خالل مسام اجللد
   .أماكن معينه يف اجللد كما يف احلجامة

  :ماذا تعين بتنبيه اجللد؟ 
ألن اجللد هو خط  ، حيدث استنفاراً جلهاز املناعة:إنَّ حدوثَ أي خدشٍ يف اجلسم

الدفاع األول عن اجلسد،فيزداد إفراز كرات الدم البيـضاء،وتزداد املناعة،ويف 
  ) .…وط علي اجلسم يزداد تنبيه جهاز املناعة حاله حدوث أي ضغ
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     وأصـولٌ متبعـة يف كيفيـة من الصناعات،هلا قواعـد صناعة احلجامةُ كأي
عملها،واملذكور هنا مأخوذ ممـا ذَكـره أهـلُ الدرايـة بـأحوال صـناعة       

طب قدمياً وحديثاً،وما ذُكر احلجامة،وكذلك ما هو مبسوط يف مؤلَّفات أهل ال
يف تضاعيف كتب أهل احلديث والفقه،وما رقم يف الصحف واالت،وعلـى  

  .مواقع شبكة اإلنترنت 
  :فأقول 

  : املعدل الطبيعي لفعل احلجامة-1
  :املعدل الطبيعي لفعل احلجامة بالنسبة لإلنسان يف عمره الوجودي

أما عنـد  .للصحة،ودرءاً للمرض واحدة كلَّ شهر،هذا يف فعل احلجامة حفظاً
أنَّ التكـرار األفضــل أنْ   :الضرورة،فتكرر حسب احلاجة إليها،مع مالحظة

يكون يف األسبوع مرةً واحدةً،وذلك ألنَّ جسم اإلنسان ميكن لـه أنْ جيـدد   
قد يـؤدي إىل  :فالتكرار الزائد.املفقود من الدم بعد أسبوع من عملية احلجامة

  . للجسم الضرر البالغ
أنْ تفعل احلجامة حفظاً للصحة كلَّ سنة مرة واحـدة عنـدما مييـلُ    :واملختار

  ) .شهر إبريل،ومايو (الطقس للدفء يف الربيع
ترك احلجامة بالنسبة لألطفال دون سن البلوغ،وكذلك كبـار السن :واألفضل

  !! . يكون شفط الدم يسرياً:ممن وصلوا الستني من العمر؛فإن احتاجوا احلجامةَ
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  .اختيارية،وضرورية:احلجامة على قسمني رئيسني
تفعل مبا يوافق ما ورد يف أدلَّة الشرع من اختيار أيام معينة بالنسـبة  :فاالختيارية

وقد تقدم تفصيل ذلك عند احلديث عن وقت احلجامـة  .أليام األسبوع،والشهر
  .بالنسبة أليام األسبوع،والشهر 

أنْ تفعل احلجامة صباحاً قبـل تنـاول أي شـيء مـن الشـراب      :واألفضل
والطعام،وذلك ألن الطعام ينشـط جهـاز اهلضـم،ومن مثَّ تنشـط الـدورة      

  .الدموية،فتتحرك الرواكد اليت جتمعت خالل النوم يف منطقة الكاهل 
يل يا نافع تبيغ يب الدم فالتمس :قال له-رضي اهللا عنهما-عن نافع،أنَّ ابن عمر

حجاماً،واجعله رفيقاً إن استطعت،وال جتعله شيخاً كبرياً،وال صبياً صـغرياً،فإين  
وبركة،وتزيد يف  احلجامةُ على الريق أمثلُ،وفيها شفاء:(( يقول �مسعت رسول اهللا 

العقل واحلفظ،واحتجموا على بركة اهللا يوم اخلميس،واجتنبوا احلجامة يوم األربعـاء  
رياً،واحتجموا يوم االثنني والثالثاء؛فإنه اليوم الذي عـاىف  واجلمعة والسبت واألحد حت

اهللا فيه أيوب،وضربه بالبالء يوم األربعاء،فإنه ال يبـدو جـذام وال بـرص إالَّ يـوم     
  .رواه ابن ماجة يف السنن ، وغريه .  ))األربعاء،وليلة األربعاء 

: يف السلسلة الصحيحة -رمحه اهللا-حسنه مبجموع طرقه اإلمام األلباين:احلديث
  .حسن لغريه : قال) 3/354(ويف صحيح الترغيب)766:رقم(

  ..جتنب الشعور بالغثيان،أو القيء :من فوائد احلجامة على الريق:وأيضاً
  .كما إنَّ احلجامة بعد الطعام ربما تؤدي إىل حدوث إغماء،أو قيء 
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ها أي وقت كان من الزمان،وانظر وأما احلجامة للضرورة،فتفعل عند احلاجة إلي
  .ما تقدم تفصيلُه عند احلديث عن أوقات احلجامة 

  : اإلعـداد النفسي للمحتـجم-3
 ةل مرقد يصيبه اخلـوف،أو إذا رأى : بعض الناس إذا كان فعلُه احلجامةَ ألو

ن لـه  أن يبـي :غريه حيتجم قد خياف لرؤية الدم،وهذا اإلنسان األفضل له ابتداًء
 افخها مفيدة طبياً،وليس فيها مشقة أو أمل،حىت يشيٌء من فضائل احلجامة،وأن

  .منها،فإذا اطمأنَّ ذلك اإلنسان عندئذ تعمل له احلجامة 
  :،ومهااحلجامة نوعان كما تقدم يف أول الرسالة-4

  .احلجامة اجلافة ، أو احلجامة بال شرط : النوع األول 
  .ة بالشرط ، أو الرطبة ، أو الداميةاحلجام: والنوع الثاين

  :عند فعلها يتـبع ما يأيت ذكْره  فاحلجامة اجلافة
  .تعقيم املوضع املراد حجامته باملطهرات الطبية  -أ  
وضع قليلٍ من زيت الزيتون على حافة الكأس الذي يحجـم بـه،لغرض    -ب

ء التصاقه باجللد؛وذلك التأكد من عدم تسرب اهلواء من الكأس إىل اخلارج أثنا
  .ألن تسرب اهلواء مينع إحكام التصاق الكأس باجللد 

  .تفريغ كأس احملجمة من اهلواء بواسطة جهاز السحب  -ج
يترك الكأس مدة مخس دقائق إىل عشر دقائق وال يزاد على ذلك،مث ينـزع  -د 

  .الكأس برفق،وذلك بالضغط على اجللد عند حافَّة الكأس 
ذا كان موضع احلجامة هو الوجه،ال تزيد مدة بقاء الكـأس علـى   ويف حالة إ

  .املوضع مدة نصف دقيقة 
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  :،فَيـتبع اآليت ذكْرهوأما احلجامة الرطبة
  :من املهمات والنصيحة لكلِّ حجام وحمتجم-أ

التأكد من نظافة آالت احلجامة،واستخدام املشارط اجلديدة املعقمة،والكؤوس 
فريوسـات  :لك ملنع تعدية األمـراض السـارية إىل الناس،ومنـها   اجلديدة،وذ

  .الكبد،وغريها 
أن :إنَّ آالت احلجامة ال تنقل العدوى إىل داخل اجلسـد،حبجة -:وقول القائل

قولٌ جمانب للصـواب،يرده صـريح   -!العربةَ مبا دخل من الدم،ال مبا خرج ؟
كون لكلِّ إنسـان كـؤوس   أن ي:فيجب عند االحتجام)1(والواقع الطيب!العقل؟

  …خاصة به جتنباً ألي مرضٍ سارٍ 
_____________________  

  :ورد يف صحيفة الشرق األوسط-1
 http://www.asharqalawsat.com/pcdaily/18-12-2000/clinic/clinic.htm 

من السكان  %يف  5إنَّ نسبة : -طبيب سعودي-ن عبد الكرميالدكتور عبد ايد ب قال(
الذي يستدعي عالجه عملية زرع جزء من الكبد، مشـرياً  Cيف السعودية مصابون بفريوس

إىل أن عادات صحية واجتماعية كانت وراء ارتفاع نسبة املصابني باملرض يف اململكـة،  
كان حيدث قبل عدة أعـوام،  نقل الدم من دون إجراء فحوصات كافية،كما :ومن أبرزها

احلجامة بدون تعقيم أو تطهري،وجرح اجللد بأدوات غري معقمة ومعرضة وإجراء عمليات 
  ) .للفريوسات
  http://sehha.com/diseases/liver/hbv.htm ):صحة(ويف موقع

احلجامة بـآالت  :  Hepatitis B) ب(أنَّ من أسباب انتقال فريوس الكبد الوبائي :ذكروا
  ...ملوثة 
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  .تعقيم املوضع املراد حجامته باملطهرات الطبية  -ب  
  .وضع كأس احملجمة على املوضع املراد  -ج  
  بعد ذلك يتم تفريغ كأس احملجمة من اهلواء بواسطة جهاز السحب،وعند      -د   

  .ذلك سوف ينسحب اجللد إىل داخل الكأس        
  برفــق من على اجللد،وذلك  يترك الكأس مدة مخس دقائق ،مث ينـزع-هـ

  .بالضغط عند حافة الكأس       
  يتم تشريط املوضـع باملشرط تشريطاً خفيفاً سطحـياً،وهـذا التشريط  -ز  

  يستعمل يف غري مرضى السكر،وأصاحب السيولة يف الدم،فهؤالء  :باملشرط      
  .يكون التشريط بواسطة إبرة فحص الدم       

ال -أي بـالطول -التشـريط علـى امتـداد العـروق    جيب أن يكون  -ح 
  بالعرض،مـع     

االبتعاد عند التشريط عن األوردة،والشرايني الظاهرة،ويكون التشـريط        
  بعيداً    

  ) .مم 3(عن بعضه،مبقدار      
  .يوضع بعد ذلك الكأس على املوضع مرةً أخرى  -ط 
  يفعل الشفطُ :ختفيف األمل ومن أجـل . يتم تفريغ الكـأس مـن اهلواء  -ي 

  …الثالثة تدرجاً؛فاألوىل تكون أخف من الثانية،والثانية تكون أخف من       
ترك الكأس مـدة دقيقتني إىل مخس دقائق،حىت يـخرج الــدم مـن        -ك 

  .خالل التشققات اليت أحدثها املشرط 
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  .املوضع،وهكذا حىت خيرج الدم صافياً رقيقاً،أو ينقطع خروج الدم     
جيب تطهري مواضع االحتجام بعد االنتهاء منها،ويكون ذلك بـاملطهرات   -م 

علـى املواضع،خاصـةً ملرضـى    ) بالسـتر  (الطبية،مع وضع الصـق طـيب  
  .السـكر،وكذلك عندما ال يقف الدم عن اخلروج 

جوانب مواضع احلجامة بقطن طيب مبلَّلٍ مباء دافئ،وبذلك يكون قد تمسح  -ن
  .مت االنتهاء من عملية احلجامة 

  :تنـبيـهات 
هذا التنبيهات املذكورة ينبغي لكلِّ حجـام،ومحتجِمٍ مراعاـا عنـد عمـل     

  :احلجامة،وهي 
أن يكـون جالسـاً علـى كرسـي لـه      :ينبغي للمحتجم أثناء احلجامة-1

  .ذلك من أجل أن البعض قد يصيبه إغماء عند احلجامة جـوانب،و
  : جيب أن يتعامل معه حبذر،واملراد باحلذر:املريض بضغط الدم املنخفض-2
مع مراقبة درجة وعيه،حىت ال حيدث له إغماء من كثـرة  )تقليل عدد احلجامة (

يجتنب عمل احلجامة له على الفقرات القطنية ألـا تسـبب   :الشفط،وكذلك
أن يشـرب قبل احلجامة شـيئاً مـن   :ض يف ضغط الدم،ومن اخلاص بهاخنفا

  .العسل،أو السكر،أو الطعام لكي تزداد عنده نسبة السعرات احلرارية 
ينـز ع الكأس،ويوضع املريض على األرض مـع رفـع   :يف حالة اإلغماء-3

ويفضل أن تتم احلجامة له وهـو مضـطجع   .قدميه،ويعطى شيئاً سكرياً يشربه
  .املريض باألنيميا :جنبه،ويدخل يف هذه االحتياطات وعلى
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  .تجتنب احلجامة لإلنسان املصاب بالرشح،أو الربد مع ارتفاع درجة حرارته-4
  .جيب أالّ يوضع كأس احلجامة على أربطة املفاصل املمزقة -5



ال يوضع الكأس على الركبة املصابة باملاء،وكذلك الـدوايل،وإمنا يوضـع   -6
  .جبوارها 

ينبغي جتنب احلجامة على اجللد الذي حيتوي على دمامل،أو أمراض جلدية -7
  .معدية،أو التهابات جلدية شديدة 

االبتعاد عند احلجامة عن املواضع اليت تكثر فيها الشرايني البـارزة خاصـةً   -8
  .لضعيفي البنية 

  .ال تفعل احلجامة يف األيام الشديدة الربد -9
امل يف أسـفل الـبطن،و ال علـى الثديني،ومنطقـة     ال تحجم املرأة احل-10

  .يف األشهر الثالثة األوىل :الصدر،خصوصاً
تجرى هلم حجامة واحدة،مث تتلوها واحدة أخرى حسب :مرضى األنيميا-11

  .استعداد أجسامهم ،وإذا حدث إغماء،يتم نزع الكأس،ويعطون شراباً سكرياً 
أن تحجـم كـال   :املعىن املرادينبغي أن تكون احلجامة دائماً مزدوجة،و-12

اليدين،وكال القدمني،وعلى جانيب العمود الفقري،ومن األمام واخللف يف بعض 
  .احلاالت 

  
 . احلذر من فعل احلجامة على اجلوع الشديد،أو الشبع الشديد -13
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تفعل بعد ساعتني من تناول :تجتنب احلجامة بعد الطعام،فإنْ اُضطُر إليها-14
  .م الطعا



  .تجتنب احلجامة ملن بدأ يف الغسيل الكلوي -15
تؤخر احلجامة ملن تربع بالدم،إالّ بعد أسبوع من األيام،وذلك ألن اجلسم -16

  .ال ميكنه تعويض الدم املفقود إالّ بعد مرور أسبوع من إخراج الدم 
تترك احلجامة ملن بلغ الستني من العمر،وكـذلك األطفـال دون سـن    -17

  .فليكن الشفط قليالً :فإن احتاجوا للحجامةالبلوغ،
مرضى سيولة الدم،والسكر ال يتم هلم التشريط،بل الوخز بإبرة فحـص  -18
  .الدم
ينبغي له أن حيتجم عند من :إذا كان اإلنسان مصاباً مبس من اجلن،أو سحر-19

  .له دارية بأحوال اجلن،وكيفية التعامل معهم عند وجود أي تصرف طارئ 
  .تمنع احلجامة على القلب لكلِّ من ركب جهازاً لتنظيم ضربات القلب -19

  :لـون الـدم
أنَّ خـروج الدم بصفات معينة يدلُّ على :أهل العلم بصناعة الطب قدمياً يرون

  :نتائج عندهم،فيقولون
  .يدلُّ على سالمة العضو من العللِ :خروج الدم أمحر سائلَ-أ  
  .يدلُّ على وجود أخالط ضارة يف ذلك العضو :خروج الدم أسود سائلَ-ب
يدلُّ على وجود أخالط كثرية ضـارة يف ذلـك   :خروج الدم أسود متخثراً-ج

  .العضو
  .أنَّ ذلك يدلُّ على سالمة العضو من العلل :أما عند عدمِ خروج الدم،فريون
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أن :ء يستفاد منـه املادة الصفرا)البالزما(توقف خروج الدم،أو خروج :ملحوظة

  .احلجامة للموضع،أو املواضع قد انتهت 



جيب التوقف بعد استفراغ كمية :فإن تواصل خروج الدم بسبب عمق التشريط
وحسب )مل200(الدم املناسبة من ذلك العضو،وهي يف الغالب تكون أقلَّ من

  !! .موضع احلجامة
  : ما يفـعل بعد احلجـامة -5

  :من احلجامة مبا يأيت ذكره ينصح احملتجم بعد انتهائه 
أن خيلد للراحة بعد احلجامة،وال جيهـد نفسـه مـدة    :جيب على احملتجم-1

يومني،أو ثالثة،وذلك أنَّ عدم االلتزام بالراحة قد يتسبب يف عودة األمل مرة ثانية 
.  
  .ساعة قبل احلجامة  12ساعة،و24ميتنع احملتجم عن اجلماع مدة -2

  :-ه اهللارمح-قال اإلمام علي الرضا
اجتناب النساء قبل ذلك بـاثنيت  :وجيب يف كلِّ ما ذكرناه من اخرج الدم(...

  . )1(.. ) عشرة ساعة 
املواحل واحلوامض ،مدة سـاعتني،أو  :جيب على احملتجم ترك الطعام وخاصة-3

  .ثالثة بعد احلجامة 
  .ساعة 24ميتنع احملتجم عن شرب أي سوائل شديدة الربودة مدة -4

__________________  
  ) .52ص(وتسهيل املنافع،للشيخ إبراهيم األزرق)163ص(الرسالة الذهبية:انظر-1
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فليكن ذلك بعد ساعة من االحتجام مباء دافئ،وال :إذا أراد احملتجم االغتسالَ-5

  .يغتسل يف احلمامات البخارية 



مـدة  بأن يغطي مكان احلجامة،وال يعرضه للـهواء البـارد   :ينصح احملتجم-6
  .ساعة 24

قد يشعر البعض من الناس بعد احلجامـة بارتفـاع درجـة احلـرارة يف     -7
وهو أمر طبيعي .اجلسم،وهذا االرتفاع قد يكون يف نفس يوم احلجامة،أو بعده

  . وقيت ال يخف منه،ألنه يزول بعد وجوده 
  ):احلاوي يف الطب(قال أبو بكرٍ الرازي يف

  .) 1(..)واإلسهال ال ختف منها،فإا يومية واحلمى اليت تأخذ بعقب الفصد (
بعض الناس قد يشعر بغثيان،أو إسهال عندما حيتجم يف ظهره،وهذا أيضـاً  -8

  . )2(أمر طبيعي ال خوف منه 
____________________  

  ) .5/2143(احلاوي:انظر-1
  :مراجع ما تقدم ذكْـره-2

لسنة،ملوفق الـدين البغـدادي   والطب من الكتاب وا)48-45(الطب النبوي،البن القيم 
والشفاء يف الطب املسند عـن السـيد   )56-52ص(والطب النبوي،للذهيب )41-48(

واملنـهج السـوي يف الطـب    )114-113و88-87ص(املصطفى،ألمحد التيفاشـي 
واملنهل الروي يف الطب النبوي ،حملمد بـن طولـون   )255-243ص(النبوي،للسيوطي 

والطب النبـوي  )165-159ص(علي الرضا  والرسالة الذهبية،لإلمام)114-105ص(
  =)                                      103-3/91(والعلم احلديث،للدكتور النسيمي 
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_________________  
-151ص(والطب النبوي يف ضوء العلم احلديث ،للـدكتور غيـاث بـن حسـن     =

-199ص(الطبية لرسـول اإلنسـانية،ملختار بـن سـامل      واإلبداعات)154



ــدقر  )218 ــد ال ــالمي،للدكتور حمم ــب اإلس ــع الط -1/112(وروائ
امش تذكرة -والنـزهة املبهجة)310-1/309(والقانون،البن سينا )122

-51ص(وتســهيل املنــافع،لألزرق ) 91-2/80(لألنطــاكي -أويل األلبــاب
والطب الشعيب،للدكتور مسـري  )61-50ص(ورسالة يف احلجامة،لشهاب بن ياسني )55

  ) .306-303ص(اجلمال 
  : الصحف واالت،ومواقع اإلنترنت 

  ) .2001مايو  138/21(صحيفة اخلليج اإلمارتية،العدد -1
  ) .1422رمضان  8واجلمعة )1422رمضان7اخلميس( صحيفة االحتاد اإلمارتية -2
 2001نوفمرب  8املوافق  1422شعبان  23البيان اخلميس (صحيفة البيان اإلمارتية -3
(  
  ) . 13/9/2002:اخلميس( سعودية صحيفة عكاظ ال-4
  ). 12127:العدد 1422اخلميس مجادى الثانية(صحيفة الرياض السعودية -5
  ). 1470:العدد( جملة اتمع الكويتية -6
7-http://www.islamweb.net/default.asp    
8-http://www.khayma.com/roqia/cupping.HTM  
9-http://www.middle-east-

online.com/Health/Aug2001/syria_old_medicine-16-8-2001.htm .  
10-http://www.arabiat.net/issue35/sciences.htm                =    
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__________________  

= 11-http://www.hegama.250x.com/7egama.htm#1  
12-http://www.almalakycenter.com/hejamah/hejamh1.htm  



13-http://www.suhuf.net.sa/2001jaz/jun/7/ec19.htm  
14- ARABIAT-Arabic Electronic Magazine (Sciences).htm   
15-

http://64.29.210.216/completesearch/arabic/mDetails.asp?hMagazineID=13
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16-

http://64.29.210.216/completesearch/arabic/mDetails.asp?hMagazineID=13
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  :فـصـلٌ 

يكون قد متَّ االنتـهاء مـن كـثري ممـا يتعلـق      :مبا تقدم من املباحث والعلوم
  .باحلجامة،وأحكامها،وفوائدها،وكيفيتها،وأمور أخر مت بسطها سابقاً 



  :املتعلقة باحلجامة،وهذه الفوائد منها وما سيذكر بعد هو تكميلٌ للفوائد
ما هو مـن  :ومنها.ما هو من باب ما يحسن معرفته للحجام واحملتجم،وغريمها

  .)1(باب األدب واملُلَحِ والنوادر املتعلقة باحلجامة واحلجامني
فضل املرض،واحتسـاب األجر من اهللا سـبحانه  :مث يكون ختم الرسالة بذكر

  . -مبشيئة اهللا-إىل آخر ما سيأيت ذكره.. مراض والعلل وتعاىل عند وجود األ
___________________  

إذا فرغ من درس التفسري واحلـديث يقـول   -رضي اهللا عنه-كان عبد اهللا بن عباس-1
  : لتالمذته

ويــأمرهم باألخــذ يف ملَــحِ الكــالم خوفــاً علــيهم مــن الســآمة )أمحضــوا ( 
وهو مـا ملُـح مـن النبات،ومقــابله     أصـله من الـحمض،:واإلمحاض.والـمالل

اخللة خبز اإلبل،واحلمض فاكهتها،ألا إذا ملَّت :الـخلَّة،وهو ما كان حلواً،تقول العرب
  .من اخللة مالت إىل احلمض 

  :-رمحه اهللا-عن اإلمام الزهري) 5/341(ويف سري أعالم النبالء 
ألذن جماجة،وإن للـنفس  هاتوا من أشعاركـم وأحاديثـكم،فإنَّ ا:كان حيدث،مث يقول(

  =) .                                                                         حمضــة 
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  :احلجـامة يف الرؤى واملنامات 

  .أن تكون صادقة : الرؤيا هلا حقيقة،وفائدة،بشرط
  :وهي على قسمني .وجودها يف الواقع :واملراد بصدقها



يف املنام تكون يف اليقظة،وال حتتاج إىل تعـبري،أو تعبـر يف    أا كما تكون-1
  .املنام

  . )1(هي اليت حتتـاج إىل تعبري وتأويل -2
  .أن ال ختالف حكماً شرعياً،أو قاعدة مسلمة الثبوت: وشرط العمل مبقتضاها

  
___________________  

  ) :4/459(قال املناوي يف فيض القدير =
تروحيه بنحو شعر أو حكايات،فإنَّ الفكر إذا أغلق ذهل :قوف ذهنهينبغي للطالب عند و(

عن تصور املعىن،وذلك ال يسلم منه أحد،وال يقدر إنسان على مكابـدة ذهنـه علـى    
إنَّ (ويف أثر . الفهم،وغلبة قلبه على التصور،ألن القلب مع اإلكراه أشد نفوراً،وأبعد قبوالً

فع ما طرأ عليه بتروحيه بشعر،أو حنوه من األدب ولكن يعمل على ر)القلب إذا أُكرِه عمي
إنَّ هلذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش،فيألفوها :وقال احلكماء..ليستجيب له القلب مطيعاً

باالقتصاد يف التعليم،والتوسط يف التقدمي،ليحسن طاعتها،ويدوم نشـاطها،وهذا يسـمى   
أمحضـوا،أي  : وا يف الدرسعندهم بالتحميض،وكان ابن عباس يقول ألصحابه إذا دامـ

  ) .ميلوا إىل الفاكهة وهاتوا من أشعاركم،فإنَّ النفس متل كما متل األبدان 
ولسـان  )1/441: (والنهاية،البن األثـري )2/366: (غريب احلديث،البن قتيبة:وانظر
  ) .1/338: (وأجبد العلوم،لصديق بن حسن القنوجي)7/141: (العرب

  ) .362و12/355: (فتح الباري:انظر-1
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  .فالرؤيا من باب االستئناس ال االستدالل 

  .) 1( البشارة،والنذارة:والفائدة من الرؤيا
  .علم صحيح يهبه اهللا ملن يشاء من عباده :وعلم عبارة الرؤيا



  
  ) :1/285(يف التمهيد-رمحه اهللا-قال اإلمام ابن عبد الرب

وأا مـن النبـوة،وأن   أن الرؤيا الصادقة من اهللا،:ومجلة القول يف هذا الباب(
وال .التصديق ا حق،وفيها من بديع حكمة اهللا ولطفه ما يزيد املؤمن يف إميانـه 

أعلم بني أهل الدين واحلق،من أهل الرأي واألثر خالفاً فيما وصفت لـك،وال  
  .) 2()ينكر الرؤيا إال أهل اإلحلاد وشرذمة من املعتزلة 

  
  

___________________  
ــر-1 ـ :انظ ــوع الفتـ ــة  جمم ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس -13/68: (اوى لش

ــاطيب)19/106و109 ــام الش ــات لإلم ــه اهللا-واملوافق -471و2/457: (-رمح
وشرح النووي على )334-332و305-1/304: (واالعتصام له أيضاً)481و475

واآلداب الشرعية،البن )8/215: (وطرح التثريب،البن العراقي)1/155: (صحيح مسلم
  ) .2/517: (مفلح

: والـذخرية،للقرايف ) 9/130: (ارضة األحـوذي،البن العـريب املـالكي   ع:وانظر-2
  ) .392-389: (ومقدمة ابن خلدون)13/271(
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يف تفسـري  -رمحـه اهللا -وقال العالّمةُ عبد الـرمحن بـن ناصـر السـعدي    

  :-عليه السالم-ملَّا ذكر فوائد قصة يوسف) 2/442(القرآن



إنَّ علم التعبري من العلوم املهمة اليت يعطيه اهللا أنَّ فيها أصالً لتعبري الرؤيا،ف:ومنها(
  ).من يشاء من عباده 

أنَّ علم التعبري من العلوم الشرعية،وأنه يثـاب  : ومنها) : ( 2/449(وقال أيضاً
  :اإلنسان على تعلُّمه وتعليمه،وأنَّ تعبري املرائي داخل يف الفتوى،لقوله للفتيني

وقال الفـىت   � أفتوين يف رؤياي �:وقال امللك � نقُضي األمر الذي فيه تستفتيا ����
الرؤيا من  اآليات،فال جيوز اإلقـدام على تعبري �أفتنا يف سبع بقرات ����:ليوسف

  ) .غري علم 
  

ــاب اجلــامع ــريواين)261-260ص(ويف كت ــد الق -رمحــه اهللا-أليب زي
حـني سـئل  -رمحه اهللا-عن اإلمـام مالك)1/288(،والتمهيد،البن عبد الرب

ال يعرب الرؤيا إالّ مـن  : ،مث قال!أبِالنبوة يلعب: (الرؤيا كـل أحد ؟قال أيفسر
  .) 1()فإنْ رأى خرياً أخرب به،وإنْ رأى مكروهاً،فليقل خرياً أو ليصمت .حيسنها

  
  

_________________  
واآلداب الشـرعية،البن  )13/270(والذخرية،للقرايف)7/277(املنتقى،للباجي:وانظر-1

  ) .2/520(مفلح
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هلا تأويالت متعددة،وهـذا التعـدد يف   :ورؤيا احلجـامة يف املنام عند أهل التعبري

ــل ــبب:التأوي ــو لس ــاختالف  :ه ــف ب ــرؤى ختتل ــات وال أنَّ املنام



الزمان،واملكان،واألشخاص،واللغات،والصـــــــــــنائع،وعادات 
  .) 1(...الناس،واملعايش،واألمراض،واملوت واحلياة،والفصول

  :يف شرح السنة-هللارمحه ا-قال اإلمام البغوي
كالغل يف النوم مكروه،وهو .وقد يتغري التأويل عن أصله باختالف حال الرائي(

وكان ابن سريين يقـول يف الرجـل   .يف حق الرجل الصاحل قبض اليد عن الشر
وسأل رجل ابـن  .يصلب:يصيب سلطاناً،فإن مل يكن من أهله:خيطب على املنرب

وسأله آخر،فأول بقطع يده يف .حتج:،قالرأيت يف املنام كأين أؤذن:سريين،قال
رأيت األول على سيماء حسنة،فأولت قولـه  :السرقة،فقيل له يف التأويلني،فقال

ومل أرض هيـئة الثاين،فـأولت قـوله � وأذن يف الناس باحلج�: سبحانه وتعاىل
  . )2( �مثَّ أذَّن مؤذنٌ أيتها العري إنكم لسارقون �:عز وجلَّ

__________________  
-149(-رمحـه اهللا -البدر املنري يف علم التعبري،لإلمام أيب العباس أمحد بن سرور:انظر-1

تعبري (ال تصح نسبة أي كتاب يف تفسري األحالم البن سريين،كـ :فائدة -2) .   151
وقد بني ذلك أهل العلـم يف مصـنفام   ) منتخب الكالم يف تفسري األحالم ( أو ) الرؤيا

وكتب )1/59(والتراتيب اإلدارية،للكـتاين )256ص(احلكمية،البن القيم الطرق :انظر.
أن :ومما يدل على بطالن هذا النسبة)284-2/275(حذر منها العلماء،ملشهور بن حسن

لـو كنـت   : (وقد قال ابن سريين!.يف الكتاب من النقوالت عمن هو بعد ابن سريين ؟
يعين أنـه مل  )7/253(طبقات،البن سعدكما يف ال) �متخذاً كتاباً،الختذت رسائل النيب 

  !! . يؤلف كتاباً أصالً 
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  ):13/274(يف الذخرية -رمحه اهللا-وقال القرايف



ولذلك يقع التقييد بأحوال الرائي،فالصاعد على املنرب بال والية إن كان فقيهاً (
إىل غري ذلك،ولـذلك ينصـرف   .فقاض،أو أمرياً فوال،أو من بيت امللك فملك

وينصرف للشر بقرينة الرائي؛وظاهرها .نة الرائي وحاله؛وظاهرها الشرللخري بقري
مات :ماتت حظوظه،وصلحت نفسه،والشرير:كمن رأى أنه مات،فاخلـير.اخلري

  ) .أي كافراً فأسلم   �أومن كان ميتاً فأحييناه �: قلبه،لقوله تعاىل
  :أقول

،وذلك ألن منهم من ال تصـح البد عند تأويل الرؤيا من النظر إىل حال الرائي
كمـن يـرى   ) 1(له الرؤيا،مث لو صحت فقد ال يصح إلقاء األمور العظيمة عليه

    لْـكل لـه بِمـؤوالصعود على املنرب يف املنام،وهو غري مرشح ألمر عظيم،ال ت
  .  مثالً،وإمنا تؤول له مبا يناسب حاله 

جامة،أو احلجـام،أو آالت  احل: وسأذكر هنا بعضاً من التأويل ملن رأى يف منامه
  .إىل آخر ما سيأيت ذكْره ...احلجامة

أن يعلم أنه ليس كلّ ما ذُكر هنا يكون قاعدة عامة ينـدرج  :لكن من املهمات
أنَّ تعبري الرؤى واملنامات،يختلف :فيها مجيع الرؤى واملنامات،ألنه كما تقـدم

  .من شخص إىل آخر لألسباب املذكورة سابقاً 
  

__________________  
  ) .4/47(فيض القدير: انظر-1
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  :احلجامة عند أهل التأويل للمنامات 



احلجامة على سـبيل العمـوم تـؤول    :يقول أهل العلم بتعبري املنامات والرؤى
  :بأوجه،منها

وعزل،وذهاب مال يف منفعة،وجناة من -وظيفة-تقليد منصب،أو حصول عمل
اجة،وعافية من مـرض،وطالق  كـرب،وخالص من سجن،وظفر بعدو،أو ح

   …امرأة 
  
إذا رأى إنسان أنه حيتجم،وكان صاحلاً ملنصب،أو واليـة،أو يبحـث عـن    -

  . -بأمر اهللا-حصل له ذلك:عمل
قد يدل ذلك على عزلـه  :ومن رأى أنه حيتجم،وهو صاحب والية،أو منصب-

  .من واليته،أو منصبه 
  : �علته ومرضه،لقوله  يربأ من:ومن كان مريضاً،أو به علة،فرأى أنه حيتجم-
 ) فاُء يف ثالثةالش : ى أميت عن الكينارٍ، وأ ةحمجمٍ ، وكي طةرعسلٍ ، وش شربة( .  
  .ومن رأى نفسه حيتجم،وكان مسجوناً،فإنه خيرج من سجنه -

ما ذُكر عن زيد بن املهلب ملّا كان يف حبس احلجاج،رأى :ومن الرؤى يف ذلك
  .من احلبس  أنه حيتجم،فتخلص

  .فرج وجناة من الكرب :رؤيا احلجامة يف املنام للمكروب واملهموم-
  .طلق امرأته :من رأى أنه حيتجم،فكسرت احملجمة-
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  .فإنه ميوت:من رأى نفسه حيتجم،وتلطخ بدم احلجامة-



ما ذُكر عن معن بن زائـدة ملاَّ أناخ بباب بيـت،رأى يف  :ومن الرؤى يف ذلك
  .احتجم،وتلطخ سرادقه بدمه،فلما أصبح دخل عليه أسودان فقتاله  منامه كأنه

ومن رأى أنه حيتجم،ومل خيرج منه دم،فإنه وضع ماالً يف مكان،مث مل يهتـدي  -
  .إليه،أو دفع وديعة إىل من ال يردها إليه 

ومن رأى أنه حيجم وليس حبجـام،فإنه حيصل له منصب،أو عمل إنْ كـان  -
  .  كذلك،فإنه يصري مديناً،أو حيصل له كرب وشدة  وإن مل يكن.صاحلاً له

  .وإن رأى إنسان يف منامه احلجامة،وهو يبحث عن النكاح،فإنه يتزوج -
  .وقد تدلُّ احلجامة يف املنام على الربح يف التجارة-
  .وعلى خروج مال يف منفعة -
- م ومن كان له أعداء،فرأى أنه حيتجم،أو حيجم،فإنه ينتصر عليهم،أو يظفر.  
  . )1(أمن شره :ومن رأى أنه حيجم إنساناً خيافه-
  
  

__________________  
-462ص(البدر املنري يف علم التعبري،لإلمام الشهاب العابر أمحـد بـن سـرور   :انظر-1

ــدينوري  )464 ــن يعقــوب ال ــا،أليب ســعيد نصــر ب وكتــاب التعــبري يف الرؤي
ت،البن شـاهني  واإلشـارات يف علـم العبـارا   ) 2/515و597و1/521(القادري
  ) .  160-159ص(وتعطري املنام يف تفسري األحالم،للنابلسي)201-1/200(الظاهري
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  ):5-1/4(قال أبو هالل العسكري يف مجهرة األمثال: احلجـامة يف األمثـال



مث إني ما رأيت حاجةَ الشريف إىل شيء من أدب اللسان،بعد سالمته مـن  (..
ثل،والشذرة،والكلمة السائرة،فإنَّ ذلـك يزيـد   اللحن،كحاجته إىل الشاهد وامل

املنطق تفخيماً،ويكسبه قبوالً،وجيعل له قدراً يف النفوس،وحالوة يف الصـدور،  
ويدعو القلوب إىل وعيه،ويبعثها على حفظه،ويأخـذها باسـتعداده ألوقـات    
املذاكرة واالستظهار به أَوان ااولة،يف ميادين اادلة واملصـاولة،يف حلبـات   

فينبغي أنْ يستكثر من أنواعه،ألنَّ اإلقالل منه كامسه إقالل،والتقصـري ..املقاولة
يف التماسه قصور،وما كان منه مثالً سائراً،فمعرفته ألزم،ألنَّ منفعته أعم،واجلهل 

أنَّ األمثال تتصرف يف أكثر وجوه الكالم،وتدخل يف :به أقبح،وملَّا عرفت العرب
ا يف أقواها من األلفاظ،ليخف استعماهلا،ويسـهل  جلِّ أساليب القول،أخرجوه

تداوهلا فهي من أجل الكالم وأنبله،وأشرفه وأفضله،لقلة ألفاظها،وكثرة معانيها 
أـا  :ومن عجائبها.ويسري مئْونتها على املتكلم،مع كبري عنايتها،وجسيم عائدا

واحلفظُ .مع إجيازها تعمل عمل اإلطناب،وهلا روعة إذا برزت يف أثناء اخلطاب
  . )1(.. )موكَّلٌ مبا راع من اللفظ،وندر من املعىن 
____________________  

يستفاد منـه أمـور التـذكري والوعظ،واحلـث     : ضرب األمثال يف القرآن:فائدة -1
والزجر،واالعتبار والتقرير، وتقريب املراد للعقل وتصويره يف صورة احملسوس،حبيث يكون 

مشتملة على بيان تفـاوت  :وقد تأيت أمثال القرآن.إىل احلس نسبته للعقل كنسبة احملسوس
األجر على املدح والذم،وعلى الثواب والعقاب،وعلي تفخيم األمر،أو حتقريه،وعلى حتقيق 

كالمهـا  )1/9(وأمثال القـرآن )4/815(بدائع الفوائد:انظر.أمر،وإبطال أمر،واهللا أعلم 
  .لإلمام ابن القيم 
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  :د العرب يف ذكْرِ احلجام،قوهلمومن األمثال الواردة عن



ـَام سـاباط(   ) . أفـرغ من حجـ
  ) .أفرغ من حجام ساباط:( يضرب به املثل يف الفراغ،يقال:حجام ساباط

أنه كان حجاماً مالزماً لساباط املدائن،فإذا مر به جند،وقد ضـرب  :ومن خربه
كان مع ذلك مير به عليهم البعث،حجمهم نسيئةً بدانق واحد إىل وقت قفوهلم،و

األسبوع واألسبوعان،وال يدنو منه أحد،فتخرج أمه فيحجمها لريى الناس أنـه  
وصار فراغ احلجام .غري فارغ،فما زال ذلك دأبه حىت نزف دم أمه،فماتت فجأة

  .) 1(مثالً 
  

  :قال ابن بسام 
وأمساط سـطمن ب فـروشةٌ   ما شئتم أىب جعفـر دار  

  نك  مـن خبزه   كَبـعد بلـخ من  مسيساطوبعد ما بي
ـام   ساباطأفرغُ من  حج   ـهاخوطـب قَفْـر مطبخه  

  
 __________________  
وجممـع  )2/107(ومجهرة األمثال،للعسـكري )235ص(مثار القلوب،للثعاليب:انظر-1

  ).3/166(ومعجم البلدان،لياقوت احلموي )2/86(األمثال،للميداين
  .موضع  يف العراق :دائنوساباط امل
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  :ومن األمثال املعاصرة،قوهلم 

  ) . حجـام وقـالع ضـروس(



قال األستاذ عبد الكرمي اجلهيمان يف كتابه األمثال الشعبية يف قلـب اجلزيـرة    
  ):2/254(العربية

  ..ويعمل يف اجتاهات متعددة .. يعين أنه يعمل هنا وهناك (
ومثـل هـذا   .. حيتني،وجياهد يف جبهتني خمتلفتني ملن يعمل يف نا:يضرب مثالً

  .يضيع يف خضم احلياة 
  .)1()صاحب صنعتني كذَّاب: (كما يقولون يف املثل اآلخر
  ) .هـرب منه األصحــاب :ومن عرِف بأنه كـذَّاب

  
  
  
  

_________________  
أكثر من  هذا احلكم على اإلطالق ليس بصواب ،فكم من إنسان حتصلَ له التفوق يف -1

  !! .فن وعلم وصناعة،والواقع قدمياً وحديثاً شاهد بذلك 
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  :من لطائف األخبار املنقولة عن احلجامني 

  



حكي أنّ احلجاج أمر صاحب حراسته أن يطوف بالليل،فمن وجـده بعـد  (
    العشاء ضرب عنقه،فطاف ليلةً فوجد ثالثة صبيان يتمـايلون، وعلـيهم أثـر

  :من أنتم حىت خالفتم األمري، فقال األول :اط م،وقال هلمالشراب،فأح
  أنا ابن من دانت الرقــــاب له  ما بين خمزومهــا وهامشهـــا
  تأتيــــه بالرغمِ  وهي صاغرةٌ   فيأخذ من ماهلــــا ومن دمها

  
  :وقال الثاين . لعله من أقارب أمري املؤمنني: فأمسك عن قتله وقال 

  بن الذي ال ينـزِلُ الدهر قـدره   وإنْ نزلت يوماً فسوف تعـــودأنا ا
حـولَها وقعود فمنـهم  قيــام    أفواجـاً إىل ضـوِء ناره ترى الناس  

  
  :وقال الثالث .لعله من أشراف العرب: فأمسك عن قتله وقال 

  قَامتأنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه   وقومـها بالسيـف حىت است
ها   إذا اخليــل يف يوم  الكريهة ولَّتنركاباه ال تنفـك  رجـاله  م  

  .لعله من شجعان العرب : فأمسك عن قتله وقال 
فإذا األول ابـن  .فلما أصبح رفع أمرهم إىل احلجاج،فأحضرهم وكشف حاهلم

فتعـجب مـن فصـاحتهم،وقال   .حجام،والثاين ابن فوال،والثالث ابن حائك
  علّـموا أوالدكم األدب،فواهللا لوال فصاحتهم لضربت أعناقَهم،مث : جللسائه
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  :أطلقهم وأنشد
  كن ابن من شئت واكتسب أدباً   يغنيـك حممــوده عن النسبِ

  )1(إنَّ الفـىت من يقـولُ ها أنا ذا    ليس الفــىت من يقولُ كانَ أيب    



  
  :طبيبةٌ وحجامة 

  : زينب طبيبـة بين أود
-كانت عارفة باألعمال الطبية،خبرية بالعالج ومداواة آالم العني واجلراحات(

  .مشهورة بني العرب بذلك-واحلجامة
أخربنا حممد بن خلف املرزبان :قال أبو الفرج األصبهاين يف كتاب األغاين الكبري

أتيـت  : قال،حدثين محاد بن إسحاق عن أبيه عن كناسة عن أبيه عن جده،قال
بين أود لتكحلين من رمد كان قد أصابين،فكحلتين مث قالت اضطجع امرأة من 

   : قليالً حىت يدور الدواء يف عينيك،فاضطجعت مث متثلت قول الشاعر
  أمخترِمي ريب املنون ومل أزر   طبيب بين أود على النأْيِ زينبا

. واللَّه قيل يفَّ: ال،قالت: أتدري فيمن قيل هذا الشعر؟،قلت:فضحكت،مث قالت
: وأنا زينب اليت عناها،وأنا طبيبة بين أود،أفتدري من الشاعر؟،قلت ال،قالـت 

  . )2( )عمك أبو مساك األسدي 
__________________  

وخزانة )35 – 34ص ( إعالم الناس مبا وقع للربامكة مع بين العباس،لإلكليدي: انظر-1
  ) .2/360(األدب

  ) 13/370(األغاين،لألصفهاين:،البن أيب أصيبغة،وانظرعيون األنباء يف طبقات األطباء-2
  

277  
  !!:ويرى العدل واإلنصاف مع سائر الناس!!حجام ال حيب ااملة 

ال نـرى  :وكان أهل املربد يقولون): (..7/262(يف كتاب احليوان للجاحظ
اإلنصاف إالَّ يف حانوت فرج احلجام؛ألنه كان ال يلتفت إىل من أعطاه الكـثري  



القليل،ويقدم األول مث الثاين مث الثالث أبداً حىت يأيت علـى آخرهم،علـى    دون
  ) .ذلك يأتيه من يأتيه؛فكان املؤخر ال يغضب وال يشكوه 

  :حجام يضجره تشدق حمتجم بغريب الكالم 
مر أبو علقمة النحوي ببعض طرق البصرة،وهاجت به مـرة،  : قال أبو احلسن(

م،فاقبلوا يعضون إامه،ويؤذنون يف أذنه،فأفلت من أيديهم فوثب عليه قوم منه
: قالوا.مالكم تتكأكأون على كأنكم تتكأكأون على ذي جنة،افرنقعوا عين:فقال

  !.دعوه فإنَّ شيطانه يتكلم باهلندية 
اشدد قصـب  :هاج بأيب علقمة الدم،فأُتى حبجام،فقال للحجام:وقال أبو احلسن

شارط،وأسرع الوضع وعجل النـزع،وليكن شرطك املالزم،وأرهف ظبات امل
وخزاً،ومصك زاً،وال تكرهن أبياً،وال تردن اتياً،فوضع احلجام حمامجه يف جونته 

  . )1() وانصرف 
  :مع حجام  -رمحه اهللا-كرم داود الطائي

احتجم داود الطائي،فدفع ديناراً إىل احلجام،فقيل لـه  :قال أبو سعيد السكري(
  .) 2()ال عبادةَ ملن ال مروءة له : الهذا إسراف،فق

________________  
  ) . 2/257(صبح األعشى،للقلقشندي:وانظر)1/198(البيان والتبيني،للجاحظ-1
  ) .3/137(وصفة الصفوة ،البن اجلوزي )7/354(حلية األولياء،أليب نعيم -2
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  ):3/261(قال ابن خلكان يف وفيات األعيان:  حجــام يعـلِّم إماماً 

أخطأت يف مخسـة  :قال يل أبو حنيفة النعمان بن ثابت:وحكي عن وكيع؛قال(
أبواب من املناسك مبكة،فعلَّمنيها حجام،وذلك أين أردت أن أحلق رأسي،فقال 

النسـك ال  : بكم حتلق رأسي؟فقال:نعم،وكنت قد قلت له:أعريب أنت؟قلت:يل



أ يل باستقبال القبلة،وأردت يشارطُ فيه،اجلس،فجلست منحرفاً عن القبلة،فأوم
أدر شـقَّك األميـن مـن    :أن أحلق رأسـي مـن اجلانـب األيسـر،فقال    

كَبر،فجعلت أكرب حىت :رأسك؛فأدرته،وجعل حيلق رأسي وأنا ساكت،فقال يل
فقلت ما .صلِّ ركعتني مث امض:رحلي،فقال:أين تريد؟فقلت:قمت ألذهب،فقال

من أين لك مـا  :فقلت. ومعه علمينبغي أن يكون هذا من مثل هذا احلجام إالَّ
  .) 1() رأيت عطاء بن أيب رباح يفعل هذا :رأيتك أمرتين به؟فقال

__________________  
  ):135ص(يف درر اخلصائص الواضحة،للوطواط-1
من تأدب وليس له حسـب،أحلقه األدب  : ض به حسبه،وقالوا:قالوا من قعد به نسبه(

  :احلسب،كما حكي عن سيبويه قالبأهل الرتب،وقد يستغين األدب عن 
ابن األدب يا أمري :ابن من أنت؟قال:تكلم رجلٌ بني يدي املأمون،فأحسن،فقال له املأمون

  .املؤمنني،فقال نِعم احلسب الذي انتسبت إليه
املرء من حيث يثبت،ال من حيث ينبت،ومن حيـث يوجـد،ال مـن حيـث     :وهلذا قيل

بفصيلته،وبعقله ال بعقائله،وبأنبائه ال بآبائه،وبكماله ال  يولد،وبآدابه ال بثيابه،وبفضيلته ال
  :قال الشاعر . جبماله

  كن ابن من شئت واكتسب أدباً   يغنيـك حممــوده عن النسبِ
  إنَّ الفـىت من يقـولُ ها أنا ذا    ليس الفــىت من يقولُ كانَ أيب

279  
  :فـطْــنةُ،ودعابـةُ حجــام 

فطلب من غالمه :إىل احلجامة) ندمي اخلليفة الواثق باهللا(محدون الندمي احتاج ابن
  :أن يأتيه حبجام،فلما جاء احلجام،قال له ابن محدون

اشرط يف اجلانب األمين اثنيت عشرة شرطة،ويف اجلانب األيسر أربـع عشـرة   
ألمين شرطة،فإنَّ الدم يف اجلانب األيسر أقل منه يف اجلانب األمين،ألنَّ الكبد يف ا



اعتدل خروج الدم :واحلرارة هناك أوفر ،والدم أغزر،فإذا زدت يف شرط األمين
  .من اجلانبني ففعل 

ادفع إليه ديناراً،فدفع إليه :وهو مع ذلك ساكت،فعجبت من صمته،وقلت للغالم
استقله؛ولعمري إنَّ العيـون إىل مثلي ممدة،والطمع مسـتحكم يف  :فرده،فقلت
  أعطه ديناراً آخر،ففعل:لت للغالمفق.ندمي اخلليفة

قبحك اهللا أكثر مـن جيلـس بـني    :فرده،وأىب أن يأخذمها،فاغتظت ،وقلت له
  :فقال!يدفع إليك نصف درهم وأنت تستقل ما دفعت إليك:يديك

وأنت أحذق مين،وما !!واهللا ما رددا استقالالً،ولكن حنن أهل صناعة واحدة 
  !!! .ناعيت أجرةً أبداً ؟كان اهللا لرياين وأنا آخذ من أهل ص

اذهـب فجئنـا   :فلما كان يف العام املقبل،واحتجت إىل نقص الدم قلت للغالم
بذلك احلجام،فقد عرف اخلدمة،وقد انصرف تلك الدفعة ومل يأخذ شيئاً،ولعله 

فلما جاء وحجمين أحسـن  :قال.قد نسيها فيقع برؤنا منه،على حاجة منه إليه
  :ن أين لك هذا احلذق ذه الصنعة؟،فقالسبحان اهللا م: حجامة،قلت له
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ما كنت أحسن من هذا شيئاً،ولكن حجام اخلليفة اجتاز بنا ذا الوضع يف العام 

  !! .املاضي،فتعلمت منه هذا ؟
فضحكت منه وأمرت له بثالثني ديناراً،مع ما مت له من معـاريض كالمـه يف   

  . )1(الدفعتني مجيعاً 
  
  



  
  

�            �        �  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .معجم األدباء،لياقوت احلموي -1
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فضل األمراض والعلل،واحتسـاب األجر من اهللا سـبحانه وتعـاىل عنـد    

  : وجودها
  :أيها املريض 

  :�   قال رسول اهللا :قال -رضي اهللا عنه-ثبت يف صحيح مسلم عن صهيب
خري،وليس ذلك ألحد إالَّ للمؤمن،إنْ أصابته سـراء   عجباً ألمر املؤمن،إنَّ أمره كلَّه(

  ) . شكر فكان خرياً له،وإنْ أصابته ضراء صرب فكان خرياً له



فاملؤمن يف هذه الدنيا يعيش أيام حياته راضياً بقضاء اهللا وقدره،لعلمه أنَّ االبتالء 
  …فيها سنةٌ إهلية وإرادة ربانية 

كانت -وهو حيب ذلك-و أعطيها العبد يف دنياه أنه كم من نعمة ل:واملؤمن يعلم
فيكـون  -وهو يكره احلرمان-سبباً يف شقائه وتعاسته،وكم من حمروم من نعمة

  ..ذلك سبباً يف سعادته يف الدنيا واآلخرة 
شـيئاً   وعسى أنْ تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أنْ تحبوا ����:قال اهللا جلَّ وعال

  .216:سورة البقرة،اآلية �م ال تعلمون  واهللا يعلم وأنت وهو شر لكم
  

  :أيها املريض 
وصفها .. إنَّ الدنيا اليت اغتر ا كثري من الناس،فجعلها منتهى أمله،وأكرب مهه 

  .2: احلديد،اآلية سورة� وما احليـاةُ الدنيا إالَّ متاع الغرور �: را سبحانه بقوله
منـها   اح بعوضة،ما سقى كـافراً لو كانـت الدنيا تعدل عند اهللا جنـ: ( �وقال 

  ) .5292:صحيح اجلامع،رقم(رواه الترمذي)  شربةَ ماء
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وهي مع ذلك ال يدوم هلا حال،إنْ أضحكت قليالً،أبكت كثرياً ،وإنْ أسـرت  

ال يسلم املرء فيها من سقم يكدر صفو حياتـه،أو  ..يوماً ساءت أياماً ودهوراً
  ..مرض يوهن قوته ويعكِّر حلظاته 

  :عن الدنيا) 4/190(يف زاد املعاد -رمحه اهللا-يقول اإلمام ابن القيم
إنْ أضحكت قليالً أبكت كثرياً،وإنْ سرت يوماً ساءت دهـراً،وإنْ متعت (..

قليالً منعت طويالً، وما مألت داراً خريةً،إال مألا عـربةً ،وال سـرته بيـومِ    
  .سرورٍ،إال خبأت له يوم شرورٍ



لكلِّ فرحة ترحةٌ،وما ملئ بيت فرحاً،إال ملئ :-رضى اهللا عنه-مسعود قال ابن
  .ترحاً

  .ما كان ضحك قط،إال كان من بعده بكاٌء :وقال ابن سريين
لقد رأيتنا وحنن من أعز الناس وأشدهم ملكـاً؛مثَّ مل  :وقالت هند بنت النعمان

أال ميأل داراً خيرةً : ق على اهللاوأنه ح.تغب الشمس حىت رأيتنا وحنن أقلّ الناسِ
  .إال مألها عربة  

وما يف العـرب  :أصبحنا ذات صباح: وسأهلا رجلٌ أن تحدث عن أمرها،فقالت
  ) .وما يف العرب أحد إالَّ ويرمحنا :أحد إالَّ ويرجونا،مثَّ أمسينا

  : �ولذلك كانت وصية من عرف قَدرها وحقيقتها 
  .رواه البخاري )  نك غَريب،أو عابر سبيلٍكُن يف الدنيـا كأ(

من عرف حقيقة الدنيا زهد فيها،ومن زهد فيها هانت عليه أكدارها ..وهكذا 
  ..ومصائبها 
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  :أيها املريض 
إنَّ عظـم اجلـزاء مع عظم البالء؛وإنَّ اهللا تعـاىل إذا  : (أنه قال �صح عن نبينا 

قوماً ابتالهم،فمن رضي فله الر خطأحبرواه الترمذي ) ضى،ومن سخـط فله الس
  ) .2110:صحيح اجلامع،رقم(

إذا كانت فيمن أحسن ما بينه وبني ربه،ورزقه صرباً :فالبالء واألمراض واألسقام
  ..عليها،كانت عالمة خري وحمبة 

  : �قال رسول اهللا :قال-رضي اهللا عنه-يف سنن الترمذي عن أنس



)ر أمسك عنـه  إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجلَ له العقوبة يف الدنيا،وإذا أراد بعبده الش
  ) .308:صحيح اجلامع،رقم) ( بذنبه حىت يوايف به يوم القيامة

  وهم من أحب اخللق إىل اهللا وجد -عليم الصالة والسالم-واملتأملُ حلال األنبياء
  ..اً وسقماًالبالء واألمراض والعلل طريقهم،بل إم من أشد الناس بالًء،ومرض

يا :وهو يوعك،فقال  �على الرسول -رضي اهللا عنه-دخل عبدا هللا بن مسعود
أجل، إين أوعك كمـا يوعـك   : ( �رسول اهللا إنك توعك وعكاً شديداً،قال 

  )  . متفق عليه) ( الرجالن منكم
وهـو   �دخلت على رسول اهللا :قال-رضي اهللا عنه-وعن أيب سعيد اخلدري

ما أشـد حـمـاك :،فوضعت يدي فـوق القطيفة،فقلتحمموم عليه قطيـفةٌ
  :قال!يا رسول اهللا

  ). إنـا كذلك معاشر األنبياء يشدد علينا البالء ، ويضاعف لنا األجر(
: مث من ؟ قـال :قال ) األنبياء: (يا رسول اهللا من أشد الناس بالًء ؟ قال:مث قال 

  : مث من ؟ قال: قال ) العلماء(
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يقتله،ويبتلى أحدهم بالفقر حىت ما جيـد  لصاحلون،وكان أحدهم يبتلى بالقمل حىت ا( 
صـحيح  )  إال العباءة يلبسها،وألحدهم كان أشد فرحاً بالبالِء من أحدكم بالعطـاء 

  )   .3/330(الترغيب
 : �أي الناس أشد بالًء ؟قـال  : -رضي اهللا عنه-وسـأله سعد بن أيب وقاص

األنبياء، مث األمثَلُ فاألمثَلُ،يبتلى الرجل على حسب دينه فإنْ كـان   أشد الناس بالًء(
دينه صلباً أشتد بالؤه ،وإنْ كان يف دينه رقَّـه ابتلي على حسب دينــه،وما يـربح   

رواه الترمذي وابـن  )  ( البالء بالعبد حىت يتركه ميشي على األرض ما عليه خطيئة
  )  .3/329(صحيح الترغيب) ماجة



فرح الصاحلون عند وجود البالء،وعـدوا ذلك مـن  :هلذه احملاسن يف االبتالءو
  ..اهلموم واألمراض واألسقام نعمة عظيمة عليهم،وبشارة خريٍ جاءم 

احلمد :مر وهب بن منبه مببتلى أعمى جمذوم مقعد عريان به وضح،وهو يقول(
عمة حتمـد اهللا  أي شيء بقي عليك من الن:هللا على نعمته،فقال رجلٌ مع وهب

ارم ببصرك إىل أهل املدينة،فانظر إىل أكثـر أهلـها،أفال   :عليها؟،فقال له املبتلى
  . )1() أمحد اهللا أنه ليس فيها أحد يعرفه غريي

  نفس احملب على اآلالم صابرةٌ   لعلَّ متلفـها يومـاً يداويـها
  

________________  
  ) .117(رين،البن القيم وعدة الصاب) 60ص(الشكر،البن أيب الدنيا-1
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  :أيها املريض 

والعبـد املـؤمن بقضـاء اهللا    ..اعلم أنَّ ما أصابك قليل بالنسبة ملا أعطاك اهللا
إىل ما أصيب به، فيجد ربه قد أبقـى عليـه مثلـه،أو أفضـل     (ينظر :وقدره

ما هو أعظم من فوات تلك املصيبة بأضـعاف  -إن صرب ورضي-منه،وادخر له
  . )1() نه لو شاء جلعلها أعظم مما هي مضاعفة؛وأ
  :أيها املريض 

  ..يا اهللا :إن أصابك بالٌء،أو مرض فارفع يديك إىل السماء ،وقل
  ..مفرج الكروب واألحزان،وهو الشايف واملعايف لألدواء واألسقام:سبحانهفاهللا 



ال يكشف الســوء،وال  �أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء�:قال تعاىل
  ..جيب املضطر إذا دعا إال اهللا سبحانه يف عاله 

خذ باألسباب مع االعتقـاد أن اهللا هـو   :إنْ أصابتك أيها العبد علَّة أو مرض
 وكن جاعالً بثك وحزنك إىل اهللا،وأنـزل مـا  �وإذا مرضت فهو يشفني�الشايف

  ..أصابك من البالء باهللا 
  
  

__________________  
  ) .4/190(زاد املعاد -1
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قال إنما أشـكوا بثي وحزين  �:ملا ابتلي بفقد يوسف -عليه السالم-قال يعقوب

  .� إىل اهللا
ما أبتلى ( : يقول �مسعت رسول اهللا :قالت –رضي اهللا عنها  –وعن أم سلمة 

 اهللا عبداً ببالٍء وهو على طريقة يكْرهها ؛ إال جعل اهللا ذلك البالَء كَفَّارةً وطهوراً ما مل
  ) . ينـزِل ما أصابه من البالِء بغري اهللا،أو يدعو غري اهللا يف كَشفه

  ) . 3401:صحيح الترغيب،رقم (
أنه دخل أصحابه يعودونه وهو  -رمحه اهللا -يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  :)1(يا أبا العباس ماذا أصابك؟فسكت مث رفع رأسه وقال: مريض،فقالوا
 النفـوس ـامتوت ها مـاادا   ومل تدرِ عـوبأوصـا  



  وما أنصفت مهجةٌ تشتكي    أذاهــا إىل غـريِ  أحباا
  :أيها املريض 

هو برد التأسي بأهل املصائب،ولتعلـم أنـه يف  :اعلم أنه مما يطفئ نار مصيبتك
كلِّ واد بنو سعد؛ ولتنظر مينةً،فهل ترى إال حمنةً،مث لتعطف يسرةً،فهل ترى إال 

مل تر فيهم إال مبتلى إما بفـوات حمبـوب،أو   :ـرةً ؟وأنه لو فتشت العاملحس
  .) 2(..حصول مكروه 

___________________  
  ) .1/174(الدر الكامنة،البن حجر:انظر -1
  .) 4/190(زاد املعاد -2
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  ..فمن رأى مصائب الناس هانت عليه مصائبه 

  :أنه قال �صح عن النيب 
و أسفل منكم،وال تنظروا إىل من هو فوقكم، فإنه أجدر أن ال تزدروا انظروا إىل من ه(

  .رواه مسلم ) نعمة اهللا عليكم 
أنَّ البالء كان يف جسدك ومل يكن يف دينك،فالـمصاب يف :فمن رمحة اهللا بك

  ..الدين من أعظم املصائب اليت ال جابر هلا إالَّ بالتوبة الصادقة،والعودة إىل اهللا 
  :ض أيها املري

 ولنبلونكم بشيٍء من اخلوف واجلوع  ونقـص مـن األمـوال    �:قال اهللا جلَّ وعال
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنـا إليـه   *واألنفس والثمرات وبشر الصابرين



سـورة  �أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة وأولئك هـم املهتـدون   * راجعون
  .157-155:البقرة،اآليات

اختبـاراً  :من مجلة ما يبتلي اهللا به عباده يف هـذه الـدنيا  :واألسقامفاألمراض 
  ..وابتالًء،وتكفرياً للذنوب، ورفعةً وعلواً للعبد يف الدنيا واآلخرة 

فقد يتأمل البعض من وجود املرض،وتتأثر نفسه بذلك،ولو عرف حقيقة األمـر  
  ...لعلم أنَّ املرض نعمة عظيمة له توجب الشكر والصرب والرضا 

  العـبد ذو ضـجرٍ والرب ذو قدرٍ   والـدهر ذو دولٍ والـرزق مقسوم
  واخلري أمجـع فيما اختـار خالقُنا   ويف اختيـارِ سـواه  الشوم  واللُّوم
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  :�قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبد اهللا

الثواب،لو أن جلـودهم كانـت    يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطي أهلُ البالء(
  .8177:رواه الترمذي،صحيح اجلامع،رقم) قرضت بالدنيا باملقاريض

ما من مسلم يصيبه أذى : ( �قال رسول :قال-رضي اهللا عنه-وعن ابن مسعود
  . رواه مسلم )من مرض فما سواه،إال حطَّ اهللا به من سيئاته كما حتط الشجرة ورقها

ما يـزال البــالء   : ( �قال رسول اهللا :قال-رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة 
رواه )  باملؤمن واملؤمنة،يف نفسه وولده وما له،حىت يلقي اهللا تعاىل وما عليـه خطيئـة  

  . 5816: الترمذي،صحيح اجلامع،رقم



ما لـك يـا أم   : ( ،فقال -رضي اهللا عنها-على أم السائب  �ودخل الرسول 
ال تســيب  : ( ال بـارك اهللا فيها،فقـال  احلمـى  : قالت )؟)1(السائب تزقزقني 

  . رواه مسلم ) احلمى،فإا تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكري خبث احلديد
  

كانوا يرجون يف محى ليلة كفـارة مـا مضـى مـن     : ( قال أبن أيب الدنيا 
  . )2()الذنوب

  
_______________  

  .ترتعدين :تتحركني حركة شديدة،أي:تزقزقني-1
  ) .40ص(لكفارات،البن أيب الدنيا املرض وا-2
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دخلت على إبراهيم املغريب،وقد رفسته بغلـة فكسـرت   :قال إبراهيم بن الوليد

  . )1(لوال مصائب الدنيا،لقدمنا على اهللا مفاليس : رجله،فقال
  ):4/34(ويف صفة الصفوة،البن اجلوزي

دة دابةٌ،فكسـرت  ضربت أم إبراهيم العاب:قال عبد املؤمن بن عبد اهللا القيسي(
  ) .لوال مصائب الدنيا وردنا اآلخرة مفاليس :رجلها،فأتاها القوم يعزوا،فقالت

  :أيها املريض 
إذا بلغ املبتلى يف اجلزع غايته،فآخر أمره إىل صرب االضطرار،وهو غري حممود وال 

  .مثَاب عليه 
  .اهل بعد أيامالعاقل يفعل يف أول يوم مصيبته،ما يفعله اجل: (قال بعض احلكماء



  :قال �ويف الصحيح عن النيب )ومن مل يصرب صرب الكرام،سال سلُو البهائم 
إنـك إنْ صـربت إميانـاً    :وقال األشعث بن قيس). الصرب عند الصدمة األوىل(

  . )2()واحتساباً؛وإالَّ سلوت سلُو البهائم 
فوات ثواب الصـرب  مث إنَّ اجلزع ال يرد املرض،بل يضاعفه،ويزيد من تأثريه،مع 

. والتسليم،وهو الصالة والرمحة واهلداية اليت ضمنها اهللا على الصرب واالسترجاع
  .هو يف احلقيقة أعظم من املرض نفسه :وهذا الفوات

  !! .فاملرض حاصل شاء العبد أم أىب،فال يكون مرض وحرمان أجر 
_________________  

ــان،للبيهقي-1 ــعب اإلمي ــة،أليب)7/201: (ش ــيمواحللي ــدة )10/164: ( نع وع
  ) .73ص: (الصابرين،البن القيم

  ) .4/193: (زاد املعاد-2
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  :أيها املريض

مـن أدواء الكـرب   :أنه لوال حمن الدنيا ومصائبها،ألصاب العبد:(عليك أن تعلم
فمن رمحة .والعجب،والفرعنة وقسوة القلب،ما هو سبب هالكه عاجالً وآجالً

 األحيان بأنواع من أدوية املصائب،تكون حميةً له أن يفتقده يف:أرحم الرامحني
من هذه األدواء،وحفظاً لصحة عبوديته،واستفراغاً للمـواد الفاسـدة الرديئـة    

  :كما قيل! فسبحان من يرحم ببالئه،ويبتلي بنعمائه.املهلكة منه
  النعمِقَد ينعم اُهللا بالبلْوى وإنْ عظُمت   ويبتلي اُهللا بعض القَومِ بِ

فلوال أنه سبحانه يداوي عبـاده بأدويـة املـحن واالبتالء،لطغـوا وبغـوا   
سقاه دواًء من االبتالء واالمتحان علـى  :واهللا سبحانه إذا أراد بعبد خرياً.وعتوا



أهلَـه  :قدر حاله،يستفرغ به من األدواء املهلكة؛حىت إذا هذَّبه ونقَّاه وصـفَّاه 
  ) 1()وأرفع ثواب اآلخرة،وهو رؤيته وقربه-عبوديته وهي-ألشرف مراتب الدنيا

  
  :أيها املـريض

هذه هي سـنة اهللا تعـاىل يف   ..ال بد لكلِّ عسرٍ من يسر،ولكلِّ شدة من فرج
  .إرادة كونيةٌ ربانيةٌ كائنة ال حمالة ..خلقه

  
_________________  

  ) .4/195: (زاد املعاد-1
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هما عظمت وطالت أيامها،فالبـد هلـا مـن    واألمراض والباليا واألسقام  م

  ..اية،ولساعتها من انقضاء 
هـرله بِه الــد ا ألـحعسى ما ترى أن ال يدوم وأنْ ترى   له فرجاً مم  
ه أمرـه   له يف كــلِّ يومٍ يف  خليقـتيأيت  بـه اهللا إن عسى  فـرج  

  )1(ُهللا  أنَّ العسـر يتبعه  اليسرإذا الح  عسر فارج يســراً فإنه   قضـى ا   
  

  : -رمحه اهللا-قال وهب بن منبه
حىت يعد البالء نعمة،ويعد الرخاء مصـيبة،  :ال يكون الرجل فقيهاً كامل الفقه(

  . )2()ينتظر الرخاء،وصاحب الرخاء ينتظر البالء :وذلك أنَّ صاحب البالء



  .7:سورة الطالق،اآلية�سيجعل اهللا بعد عسرٍ يسراً �:قال اهللا جلَّ وعال
سـورة   �إنَّ مـع العسـر يسـراً   *فـإنَّ مـع العسـرِ يسـراً     �:وقال سبحانه
  .6-5:الشرح،اآليتان

  : �أن النيب  -رضي اهللا عنهما-وصح من حديث ابن عباس
رواه أمحد ) واعلم أنَّ النصر مع الصرب،وأنَّ الفرج مع الكرب،وأنَّ مع العسر يسـراً (

  .وغريه 
  
  

____________________  
  ) .1/524: (جامع العلوم واحلكم،البن رجب-1
  ) .75ص: (وعدة الصابرين،البن القيم)89ص : (املرض والكفارات،البن أيب الدنيا-2
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  :يقول -رضي اهللا عنه-كتب إليه عمر -رضي اهللا عنه-ملَّا حوصر أبو عبيدة 

جاً،وإنه لـن يغلـب عسـر    مهما ينـزل بامرئ شدةٌ جيعل اهللا له بعدها فر(
يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلَّكُم  �:يسرين،وإنه يقول

  .200:سورة آل عمران،اآلية� تفلحون
أنَّ الكرب إذا اشـتد  :ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب،واليسر بالعسر(

ن جهة املخلوقني،وتعلَّق قلـبه وعظم وتناهى،حصل للعبد اإلياس من كشفه م
باهللا وحده،وهذا هو حقيقة التوكل على اهللا،وهو من أعظم األسباب اليت تطلب 

ومن يتوكَّل علـى  �: ا احلوائج،فإنَّ اهللا يكفي من توكَّل عليه،كما قال سبحانه
  .3:سورة الطالق،اآلية�اهللا فهو حسبه



ـ :-رمحه اهللا-قال الفضيل قِ حتـى ال تريـد منـهم    واهللا لو يئست من اخلل
  .شيئاً،ألعطاك موالك كُلَّ ما تريد 

فإنَّ املؤمن إذا استبطأ الفَرج،وأيس منه بعد كثـرة دعائه،وتضـرعه،ومل   :وأيضاً
إمنـا أُتيـت مـن    :يظهر عليه أثر اإلجابة يرجع إىل نفسه بالالئمة،وقـال هلا

حب إىل اهللا من كـثريٍ مـن   قبـلك،ولو كان فيك خري ُألجِبت،وهذا اللّوم أ
الطاعات،فإنه يوجب انكسار العبد ملواله واعترافَه له بأنه أهلٌ ملا نزلَ به مـن  
البالء،وأنه ليس بأهلٍ إلجابة الدعاء،فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابـة الـدعاء   

  .وتفريج الكرب،فإنه تعاىل عند املنكسرة قلوبهم من أجله 
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رجلٌ زماناً،مثَّ بدت له إىل اهللا حاجةٌ،فصـام سبعني سبتاً،يأكل تعبد :قال وهب

يف كلِّ سبت إحدى عشرةَ مترة،مثَّ سأل اهللا حاجته فلم يعطَها ،فرجع إىل نفسه 
منك أُتيت،لو كان فيك خري أعطيت حاجتك،فنـزل إليه عنـد ذلـك   :فقال

 مضت،وقضـى اهللا  يا ابن آدم ساعتك هـذه خري من عبادتك اليت:ملَك،فقال
  .) 1() حاجته 

  :ال تستوحش يف هذه الدنيا من ظاهر احلال :فيا أيها املريض
فإنَّ اهللا سبحانه يعامل عبده معاملةَ من ليس كمثله شيء يف أفعاله،كما لـيس  (

كمثله شيء يف صفاته،فإنه ما حرمه إال ليعطيه،وال أمرضه إال ليشفيه،وال أفقره 
  ..ماته إال ليحييه إال ليغنيه،وال أ



وما أخـرج أبويه من اجلنة إال ليعـيدمها إليـها على أكمـلِ حــال،كما   
فلك خلقتـها وسـأعيدك   )واخرج منها: (يا آدم ال جتزع من قويل لك:قيـل

ينعم على عبده بابتالئه،ويعطيه حبرمانه،ويصحبه بسـقمه،فال  :إليها،فالرب تعاىل
أصالً،إال إذا كانت تغضـبه عليـه وتبعـده    يستوحش عبده من حالة تسوؤه 

  .)2()منه
  
  

____________________  
  ) .524-1/520(-رمحه اهللا-جامع العلوم احلكم،البن رجب:انظر-1
  ) .47ص(عدة الصابرين،البن القيم-2
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  :خـامتة الرسـالة

 وبعـد:  
-ذلـك  واحلمد هللا علـى -فهذه ساللةُ فوائد سطرا يف وقت امتحان واختبار

وأنا مكدود اخلاطر،يف بعد من املكان عن كـتيب   )1(ورقمتها يف هذه الكواغد
أن يفرج اهلم،وينفس الكرب،فـاهللا ريب جميـب   :وأوراقي،سائالً اهللا مبنه وكرمه

  ..دعوة الداعي إذا دعاه،وهو على كلِّ شيٍء قدير 
الزمةٌ،ال ينجـو   اعلم أنَّ اخلطأ والنقص صفات:يف هذه األوراق ويا أيها الناظر

  .-عليهم الصالة والسالم-منها أحد من البشر،عدا األنبياء واملرسلني املعصومني



لكاتبها إنْ وجدت فيها خطأً،فإنَّ الكـرمي يسـتر   -رمحك اهللا-فالتمس عذْراً
  !!.وينصح،وغريه يهتك ويعير

  :-رمحه اهللا  –قال اإلمام الشافعي 
فيها،وال بد أنْ يوجد فيها اخلطأ،ألن اهللا تعاىل لقد ألفت هذه الكتب،ومل آلُ (

: آيـة  سورة النساء، � ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً �:يقول
82 .  

  . ))فما وجدمت يف كتيب  هذه مما خيالف الكتاب والسنة،فقد رجعت عنه 
  :وقال بعضهم 

  تـهكم من كتــابٍ تصفحـته   وقلـت يف نفسـي أصلح
  حىت إذا طالعـــته  ثانـياً    وجدت تصــحيفاً فصححته

___________________  
  .الورق :الكواغد-1
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  : -رمحه اهللا  -وقال ابن عبد القدوس النيسابوري 

  ) .  ال أعلم يف الدنيا كتاباً سلم إىل مؤلفه ومل يتـتبعه من يلـيه( 
  :-رمحه اهللا  –يساين وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي الب

لو غري هذا  لكان : إين رأيت أنه ال يكتب إنسانٌ كتاباً يف يوم إالَّ قال يف غده( 
أحسـن ولو زيد كذا لكان يـسـتحسن ،ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولـو  

وهذا من أعظم العرب، وهو دليلٌ على اسـتيالء الـنقص    ترك هذا لكان أمجل
  :وقد أحسن القائل                                ) .      علىجملة البشر 

  ما خطَّ كَف امرئٍ شيئاً  وراجعه    إالَّ وعن له  تبــديلُ ما فــيه
  )1(وقال ذاك كـذا أوىل وذاك كذا   وإنْ يكن  هكــذا تسمو معـانيه   



فق كلّ أحد أنَّ نتائج األفكار على اختالف القرائح ال تتناهى،وإنما ين: ( واعلم
على قدر سعته،ال يكلف اهللا نفساً إالَّ ما آتاها،ورحم اهللا من وقف فيها علـى  
سهو أو خطأ فأصلحه عاذراً ال عاذالً،ومنيالً ال نائالً،فليس املربأ من اخلطـأ إالّ  

الكتاب كاملكلَّف ال يسلم من املؤاخذة،وال يرتفع :من وقى اهللا وعصم،وقد قيل
ىل يقرا بالتوفيق،ويرشد فيها إىل أحسن طريق،وما توفيقي واهللا تعا.عنه القلم 

  .وهو حسيب ونعم الوكيل )2()إالّ باهللا عليه توكلت وإليه أنيب
 واحلمد هللا من قبلُ ومن بعد.  

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
____________________________  

  .يسر اهللا طبعه  ))لفـوائد ، وتقيـيد الفـرائدكُنـاش ا((:كتابنا: انظر -1
  ) .1/63(صبح األعشى،للقلقشندي -2
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